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PROJETO DE LEI Nº 217-02/2014 
  

Dispõe sobre o licenciamento ambiental, 
cria o Coeficiente de Licenciamento 
Ambiental e institui a taxa de licenciamento 
ambiental, florestal e demais 
procedimentos. 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

Art. 1º Fica instituído no Município de Estrela o Licenciamento Ambiental. 
 

Art. 2º Ao Órgão Municipal do Meio Ambiente, como membro integrante do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente, compete buscar a compatibilização do 
desenvolvimento econômico-social com a preservação do meio ambiente, utilizando o 
procedimento do Licenciamento Ambiental como instrumento de gestão ambiental, 
visando ao desenvolvimento sustentável. 
 

Art. 3º 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 
288/2014, e suas respectivas alterações dependerão de prévio licenciamento do 
Órgão Municipal do Meio Ambiente, sem prejuízo de outras licenças legalmente 
exigíveis. 

 
Parágrafo único. Caso o Município receba delegação de competência 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. 

 
CAPÍTULO II 

DOS CONCEITOS 
 

Art. 4º Para os fins previstos nesta Lei considera-se Meio Ambiente o conjunto 
de condições, leis, influências e interações de ordem física, química, biológica, 
urbanística, social e econômica que permite, abriga, rege, regula e orienta a vida e a 
interação com o ambiente urbano, em todas as suas formas, e, ademais, serão 
adotadas as seguintes definições: 

I. Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o Órgão 
Ambiental licencia a localização, instalação, ampliação e operação de atividades ou 
empreendimentos utilizadores de recursos naturais, considerados efetivos ou 
potencialmente poluidores ou que possam causar degradação ambiental, de acordo 
com as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso; 

II. Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o Órgão Ambiental 
estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser 
obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, 
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ampliar e operar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos naturais, 
considerados efetivos ou potencialmente poluidores ou que possam causar 
degradação ambiental. 

 
Art. 5º Para fins de Licenciamento Ambiental, a critério do Órgão Municipal do 

Meio Ambiente, poderá ser exigido Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Relatório de 
Impacto Ambiental (RIMA), nos casos previstos em legislação específica, aos quais 
dar-se-á a devida publicidade, quando couber, através da promoção de audiências 
públicas. 

I. Estudo de Impacto Ambiental (EIA): é a denominação do instrumento de 
gestão ambiental, utilizado para exigir os estudos para concepção, localização, 
instalação e operação de atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos 
naturais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores ou que possam causar 
degradação ambiental. 

II. Relatório de Impacto Ambiental (RIMA): é a denominação do instrumento 
de gestão ambiental, utilizado para exigir os estudos simplificados, a fim de avaliar as 
interações da implantação ou da operação de atividades ou empreendimentos 
utilizadores de recursos naturais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores 
ou que possam causar degradação ambiental. 

 
CAPÍTULO III 

DOS DOCUMENTOS 
 

Art. 6º O Órgão Municipal do Meio Ambiente, no exercício de sua competência, 
poderá expedir os seguintes documentos: 

I. Licença Prévia (LP): concedida na fase preliminar do planejamento da 
atividade ou empreendimento, aprovando sua localização e concepção, atestando a 
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos na próxima fase de sua implementação; 

II. Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação da atividade ou 
empreendimento, de acordo com as especificações constantes nos planos, programas 
e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes para instalação; 

III. Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou 
empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas 
licenças anteriores, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes para a operação; 

IV. Licença Municipal de Mineração (LMM): autoriza a operação da atividade 
ou empreendimento, condicionada à concessão da Licença Ambiental pelo Órgão 
Municipal, Estadual e/ou Federal do Meio Ambiente; 

V. Autorização (AUT): autoriza, em caráter precário, a execução específica 
de atividade ou empreendimento, não classificada como Licença Ambiental; 

VI. Declaração (DECL): ato não autorizado que relata a situação de uma 
determinada atividade ou empreendimento, no Órgão Ambiental competente. 

 
§ 1º As atividades ou empreendimentos de mínimo e pequeno porte, com 

potencial de poluição baixo de acordo com esta Lei, sujeitar-se-ão ao Licenciamento 
Simplificado, sendo, por este motivo, dispensados da Licença Prévia e da Licença de 
Instalação, obtendo diretamente a Licença de Operação, com as medidas de controle 
ambiental e condicionantes determinados para a operação. 
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§ 2º Nos casos em que for solicitada a Licença Ambiental, cuja edificação já 

estiver consolidada, porém sem implantação da atividade ou empreendimento, caberá 
a emissão da Licença de Instalação de regularização, com as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes para sua implementação. 

 
§ 3º Nos casos em que for solicitada a Licença Ambiental, cuja edificação já 

estiver consolidada e a atividade ou empreendimento já estiver em operação, caberá a 
emissão da Licença de Operação de regularização, com as medidas de controle 
ambiental e demais condicionantes operacionais. 

 
Art. 7º O empreendedor deverá consultar os Termos de Referência e utilizar os 

Formulários disponibilizados pelo Órgão Municipal do Meio Ambiente, para dar início 
ao Licenciamento Ambiental da sua atividade ou empreendimento. 

 
CAPÍTULO IV 
DOS PRAZOS 

 
Art. 8º O Órgão Municipal do Meio Ambiente estabelecerá prazos de análise 

diferenciados para cada modalidade de Licença Ambiental, observado o prazo máximo 
de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolização do requerimento até seu 
deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 
audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses. 

 
§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante 

a elaboração dos estudos ambientais complementares ou preparação de 
esclarecimentos pelo empreendedor. 

 
§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que 

justificados e com a concordância do empreendedor e do Órgão Municipal do Meio 
Ambiente. 

 
Art. 9º O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e 

complementações, formuladas pelo Órgão Municipal do Meio Ambiente, dentro do 
prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da respectiva notificação. 

 
Parágrafo único. O prazo estipulado no caput poderá ser prorrogado, desde 

que justificado e com a concordância do empreendedor e do Órgão Municipal do Meio 
Ambiente. 

 
Art. 10. O não cumprimento dos prazos estipulados nos artigos 8º e 9º, 

respectivamente, sujeitará o licenciamento à ação do Órgão Ambiental que detenha 
competência para atuar supletivamente e o empreendedor ao arquivamento de seu 
requerimento. 

 
Art. 11. O arquivamento do processo de Licenciamento Ambiental não impedirá 

a apresentação de novo requerimento, mediante novo pagamento de custo de análise. 
 
Art. 12. As Licenças Ambientais terão validade por prazo determinado, entre        

1 (um) e 4 (quatro) anos: 
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I. o prazo de validade da Licença Prévia deverá ser, no mínimo, o  
estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos 
relativo à atividade ou empreendimento, não podendo ser superior a 2 (dois) anos; 

II. o prazo de validade da Licença de Instalação deverá ser, no mínimo, o 
estabelecido pelo cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos 
relativo à atividade ou empreendimento, não podendo ser superior a 2 (dois) anos; 

III. o prazo de validade da Licença de Operação deverá considerar os 
planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 1 (um) ano e, no máximo, 4 
(quatro) anos; 

IV. o prazo de validade da Licença Municipal de Mineração deverá adaptar-
se ao estabelecido na Licença Ambiental que será concedida pelo Órgão Ambiental 
competente; 

V. o prazo de validade da Autorização deverá ser, no máximo, de 4 (quatro) 
anos; 

VI. o prazo de validade da Declaração deverá estar em vigor, até que 
permaneça comprovada a inalteração da atividade ou empreendimento ou em um 
prazo máximo de 4 anos; 

 
§ 1º A Licença Prévia não será concedida quando a atividade for desconforme 

com os planos federais 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 A Licença de Instalação deverá ser requerida no prazo de até 01 (um) ano 

a contar da data da expedição da Licença Prévia, sob pena de caducidade desta. 
 

§ 3º Na renovação da Licença de Operação será observada a legislação vigente 
à época da renovação. 
 

§ 4º Os pedidos de renovação de licença deverão ser protocolizados com 
antecedência de 120 dias da expiração do prazo de sua validade, ficando a licença a 
renovar automaticamente prorrogada até a manifestação do órgão ambiental do 
Município. 
 

§ 5º Para as atividades não listadas na legislação ambiental ou não passíveis 
de licenciamento, será expedida a competente Declaração de Isenção de 
Licenciamento Ambiental Municipal. 

 
Art. 13. Do indeferimento da concessão de quaisquer das licenças, caberá 

recurso ao Conselho Municipal do Meio Ambiente - CONDEMA, no prazo de 15 dias, 
contados da notificação da decisão. 
 

Art. 14. As atividades existentes à data da publicação desta lei e ainda não 
licenciadas, deverão realizar o encaminhamento do referido Licenciamento Ambiental 
no Órgão Ambiental Municipal, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, para fins 
de obtenção da Licença de Operação de Regularização. 

 
CAPÍTULO V 

DA SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO 
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Art. 15. O Órgão Municipal do Meio Ambiente, mediante decisão motivada, 
poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender 
ou cancelar uma Licença Ambiental, quando ocorrer: 

I. violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 
II. omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam 

a expedição da licença; 
III. superveniência de riscos ambientais; 
IV. alteração da atividade ou empreendimento ora licenciado; 
V. interesse público. 

 
CAPÍTULO VI 

DA PUBLICIDADE 
 

Art. 16. As atividades ou empreendimentos enquadrados como de porte mínimo 
e pequeno, deverão manter as Licenças Ambientais vigentes expostas em local de 
fácil visualização. 

 
Art. 17. As atividades ou empreendimentos enquadrados como de porte médio, 

grande e excepcional, deverão manter suas Licenças Ambientais vigentes expostas 
em local de fácil acesso e visualização e colocar placas para a divulgação do 
Licenciamento Ambiental, na fase em que envolver a atividade, conforme modelo, 
disponibilizado no Anexo IV desta Lei e disponível para download no site da Prefeitura 
Municipal de Estrela. 

 
Art. 18. O Órgão Municipal do Meio Ambiente publicará as Licenças Ambientais 

emitidas e vigentes, em meio eletrônico, a fim de dar publicidade ao feito. 
 

CAPÍTULO VII 
DA TAXA DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 
Art. 19. Fica criado o Coeficiente de Licenciamento (CL), obtido pela relação 

entre o valor gasto anualmente na manutenção e funcionamento do setor de 
Licenciamento e Fiscalização Ambiental da SMMASB – Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Saneamento Básico e o número médio anual de licenças ambientais 
(Licenças Prévias, de Instalação e de Operação, autorizações etc.) expedidas nos 
últimos 4 (quatro) anos.  

 
§ 1º O CL corresponde ao valor do custo de ressarcimento da Licença de 

Operação para um empreendimento de Porte Médio e Potencial Poluidor Médio.  
 
§ 2º Os valores de ressarcimento (taxa) das demais licenças, apresentados na 

tabela do Anexo II, serão calculados de acordo com os coeficientes aplicados sobre o 
CL apresentados na tabela do Anexo I desta Resolução, ajustados anualmente. 

 
Art. 20. Fica instituída, nos termos desta Lei, a Taxa de Licenciamento 

Ambiental (Anexo I e II), Florestal e demais procedimentos da Secretaria de Meio 
ambiente conforme o Anexo III. 

 
Art. 21. A Taxa de Licenciamento Ambiental e Florestal tem como fato gerador 

o exercício regular do Poder de Polícia do Município, em matéria de proteção, 
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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. 22. A Taxa tem como base o porte e potencial da atividade a ser licenciada, 

de acordo com a Resolução nº 288/2014 e suas alterações e/ou normas sucessoras.  
 
§ 1º As alíquotas são as estabelecidas no anexo “II” desta Lei. 
 
§ 2º Os valores das taxas expressos no anexo “II” desta Lei serão atualizados 

anualmente, conforme o artigo 28 desta lei.  
 

CAPÍTULO VIII 
DO LANÇAMENTO E DA ARRECADAÇÃO 

 
Art. 23. A Taxa do Licenciamento Ambiental será lançada no ato do protocolo 

dos documentos, cujo processo tramitará mediante a comprovação da arrecadação do 
valor correspondente, ou previamente à expedição e entrega do documento pertinente 
ao ato administrativo objeto do pedido, no caso de necessidade de complementação 
da taxa. 

 
§ 1º A Taxa do Licenciamento Ambiental será devida tantas vezes quantas 

forem as Licenças Ambientais exigidas (Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação). 

 
§ 2º Nos casos do Licenciamento Simplificado o empreendedor pagará as taxas 

correspondentes à Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, de 
forma cumulativa. 

 
§ 3º Nos casos em que a Licença Ambiental for solicitada e a edificação já 

estiver consolidada, porém sem implantação da atividade ou empreendimento, poderá 
ser emitida a Licença de Instalação, condicionada ao pagamento das taxas 
correspondentes à Licença Prévia e Licença de Instalação, como medida educativa ao 
inadimplemento. 

 
§ 4º Nos casos em que a Licença Ambiental for solicitada e a atividade ou 

empreendimento já estiver consolidado e em operação poderá ser emitida a Licença 
de Operação condicionada ao pagamento das taxas correspondentes à Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, como medida educativa ao 
inadimplemento, sem prejuízo das penalidades cabíveis previstas na legislação. 

 
§ 5º A Taxa do Licenciamento Ambiental será devida independente do 

deferimento ou não da licença requerida. 
 
Art. 24. O valor da Taxa de renovação ou prorrogação das Licenças Ambientais 

atenderá os seguintes critérios: 
I. Licença Prévia: 50% (cinquenta por cento) da taxa estabelecida no 

Anexo II; 
II. Licença de Instalação: 50%(cinquenta por cento) da taxa estabelecida no 

Anexo II; 
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III. Licença de Operação: valor integral da taxa estabelecida no Anexo II; 
IV. Licença Municipal de Mineração: valor integral da taxa estabelecida no 

Anexo III; 
V. Autorização: valor integral da taxa estabelecida no Anexo III; 
VI. Declaração: valor integral da taxa estabelecida no Anexo III; 
VII. Alvará de Serviços Florestais e demais documentos a serem emitidos 

pelo órgão ambiental municipal: valor integral da taxa estabelecida no Anexo III.  
 
Parágrafo único. Por ocasião da renovação da Licença de Operação (LO), 

poderá haver desconto de 20% (vinte por cento) sobre o valor estabelecido nesta Lei, 
mediante solicitação específica e desde que o requerimento seja protocolado com 
antecedência de no mínimo 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo de validade 
fixado na respectiva licença, bem como se TODAS as condicionantes e restrições 
interpostas no licenciamento ambiental estejam sendo integral e fielmente cumpridas. 

 
Art. 25. Fica criada a classificação “Complexa” para empreendimentos que 

demandem significativo comprometimento e empenho dos recursos institucionais para 
o licenciamento, controle e fiscalização. 

 
§ 1º É considerado significativo comprometimento e empenho de recursos 

institucionais para as funções referidas, dentre outros, a adoção de modelagens 
matemáticas, vistorias pontuais em razão da natureza da atividade quando do 
licenciamento prévio, implantação ou operação, complementações solicitadas no 
decorrer do processo que impliquem inspeções, a formação de mais de uma equipe 
técnica para apreciação dos pedidos e recorrentes fiscalizações e monitoramentos 
pontuais.  

 
§ 2º A classificação “Complexa” do empreendimento, (exceto os citadas no §5º)  

caberá a Comissão de Licenciamento Ambiental, na qual, indicará a adoção de um 
coeficiente multiplicador de 2(dois) a 10(dez) sobre o valor de ressarcimento dos 
custos de licenciamento, mediante decisão motivada tomada por maioria. 

 
§ 3º A Comissão de Licenciamento Ambiental deverá ser criada imediatamente 

após a promulgação desta lei, e esta deverá ser formada por no mínimo 3 (três) 
membros, sendo estes, funcionários concursados, dos setores de Fiscalização, 
Licenciamento Ambiental e Administrativo. 

 
§ 4º O coeficiente multiplicador descrito no §2º acima servirá como fator de 

ajustamento para o ressarcimento de custos de licenciamento sobre a Tabela do 
Anexo II de acordo com o Porte e Potencial Poluidor do empreendimento, sendo que a 
licença somente será emitida após o recolhimento do valor devido pelo ajuste. 

 
§ 5º As atividades de Parcelamento de Solo para fins residenciais e industriais, 

a Instalação de Antenas de Rádio Base (telefonia) e Antenas de Rádio e Televisão, 
assim como todas as atividades relacionadas a Mineração no município de Estrela 
terão suas taxas já definidas com coeficiente multiplicador de 10 (dez), devido a sua 
complexidade e por demandar maior tempo de análise dos processos, projetos e 
acompanhamento,  assim como necessitam de equipe técnica multidisciplinar. 
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Art. 26. O parcelamento de valores devidos a título de ressarcimento dos 
custos de licenciamento somente é aplicável aos processos que visam a obtenção de 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação.  

 
§ 1º O parcelamento de valores devidos a título de ressarcimento dos custos de 

licenciamento supracitados somente serão efetivados mediante avaliação e aprovação 
da Comissão de Licenciamento Ambiental. 

 
§ 2º Os documentos necessários ao licenciamento ambiental somente serão 

protocolados com a cópia do comprovante de pagamento da primeira parcela que trata 
o caput deste artigo e a Licença somente será emitida após o pagamento de todas as 
parcelas. 
 
 Art. 27. Em caso de calamidades públicas, e outros fatores que tenham 
descapitalizado os agricultores e empresários, devidamente comprovados, com laudo 
técnico das Secretarias da Fazenda, da Agricultura e da Saúde e Assistência Social, 
bem como da Defesa Civil do Município, poderá ser adotado como valor a ser cobrado 
pela respectiva taxa ambiental o do porte mínimo e grau de poluição baixo. 
 
 Art. 28. De forma  a incentivar o desenvolvimento e manutenção da agricultura 
familiar no município de Estrela, fica estabelecido que, o valor máximo cobrado para 
as atividades agrossilvipastoris vinculadas a agricultura familiar (mediante 
apresentação do DAP – Declaração de Aptidão ao PRONAF)  fica limitado ao valor 
estipulado para porte pequeno, conforme Anexo II, independentemente da 
classificação fática do empreendimento estar definida como sendo de médio, grande 
ou excepcional porte. 
 
 Art. 29. Em caso de encaminhamento de Licenciamento Ambiental de atividade 
ainda não prevista nas Resoluções Consema, o valor será cobrado de acordo com a 
análise da Comissão de Licenciamento Ambiental no que se referente à classificação 
do  porte e potencial poluidor. 

 
Art. 30. Todas as taxas previstas nesta lei serão reajustadas anualmente, na 

mesma data, e de acordo com os percentuais dos demais tributos do Município. 
 
Art. 31. Todas as taxas previstas nesta lei serão recolhidas para o Fundo 

Municipal de Meio Ambiente de Estrela. 
 

 Art. 32. Para a plena aplicação desta Lei, sempre que for necessário, serão 
observadas as prescrições insculpidas na Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional, e, em especial, na Lei Municipal nº 4167, de 22 de 
dezembro de 2005 - Código Tributário do Município. 

 
CAPÍTULO IX 

DA FISCALIZAÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
 

Art. 33. O Órgão Municipal do Meio Ambiente será o responsável pelo exercício 
da fiscalização das atividades ou empreendimentos licenciados. 
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§ 1º Compete ao Órgão Municipal do Meio Ambiente a expedição de normas 
gerais e procedimentos para implantação e fiscalização do Licenciamento Ambiental 
constante nesta Lei. 

 
§ 2º As autoridades policiais, quando necessário, poderão prestar auxílio aos 

agentes fiscalizadores no exercício de suas atribuições. 
 
Art. 34. Os empreendedores que construírem, instalarem, ampliarem ou fizerem 

funcionar atividades ou empreendimentos utilizadores de recursos naturais, 
considerados efetivos ou potencialmente poluidores ou que possam causar 
degradação ambiental, sem Licença Ambiental ou contrariando as normas legais e 
regulamentares pertinentes, serão penalizados conforme disposto no Código 
Municipal do Meio Ambiente e Decreto Federal nº 6.514, de 22 de julho de 2008, que 
regulamenta a Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. 

 
Art. 35. O Município, em atenção ao interesse local, enquadrará as atividades 

passíveis de licenciamento, que não estejam previstas na legislação ambiental 
estadual ou federal. 

 
Art. 36. Os estabelecimentos e todos os responsáveis pelas atividades 

previstas nesta Lei são obrigados a implantar sistemas de tratamento de efluentes e 
promover todas as demais medidas necessárias para prevenir ou corrigir os 
inconvenientes e danos decorrentes da poluição. 

 
Parágrafo único. Todos os resultados das atividades de auto monitoramento 

deverão ser comunicados a SMMASB, conforme cronograma estabelecido. 
 
Art. 37. As defesas e os recursos a penas e decisões impostas pelo Órgão 

Municipal do Meio Ambiente seguirão as normas estabelecidas no Código Municipal 
do Meio Ambiente e demais legislações vigentes. 

 
Art. 38. Ficam revogadas as Leis Municipais nº 4.160, de 21 de dezembro de 

2005; 4.566, de 28 de dezembro de 2007; 4.804, de 17 de dezembro de 2008, 3.295 
de 28 de dezembro de 1999 e altera os valores constantes no art. 9º da Lei Municipal 
3.943, de 15 de dezembro de 2004 e art. 3º da Lei Municipal nº 4.148, de 13 de 
dezembro de 2005. 

 
Art. 39. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, e seus efeitos no 

prazo previsto pelo art. 150, III e suas alíneas, da Constituição Federal. 
 

GABINETE DO PREFEITO, em 15 de dezembro de 2014. 
 
 
Visto da Assessoria Jurídica 
 

_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 

 

 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 
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Estrela, 15 de dezembro de 2014. 
Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 217-02/2014 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Ao cumprimentá-los cordialmente, encaminhamos a vossa 

apreciação o Projeto de Lei nº 217-02/2014, que dispõe sobre o licenciamento ambiental e 
institui a taxa de licenciamento ambiental e florestal.  

Considerando que o Município de Estrela está qualificado para 
realizar o Licenciamento Ambiental de Atividades de Impacto Local através da Resolução 
CONSEMA nº 288/2014; 

Considerando que as atividades potencialmente poluidoras, 
causadoras de impactos ambientais, alteram significativamente o ambiente e interferem 
diretamente na qualidade de vida da população e por isso deverá passar por avaliação técnica 
qualificada e por vistorias técnicas rigorosas; 

Considerando que, atualmente, o município de Estrela possui 
diversas leis e diversas tabelas instituindo taxas e que isso causa confusão para o 
empreendedor e para a população em geral; 

Considerando que NÃO há uma lei que institua de forma 
organizada e coerente uma tabela de fixação de taxas de todas as atividades potencialmente 
poluidoras instaladas (ou a virem a se instalar) na cidade de Estrela e que, por isso, não há 
uma equidade no tratamento dos empreendedores e requerentes, ou seja, a população 
estrelense; 

A equipe de fiscalização e a equipe técnica da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Básico vem, através deste, propor uma única lei, 
contendo em seu anexo a tabela de taxas, com a finalidade de clarear, organizar e dinamizar 
os trabalhos efetuados pela secretaria, uma vez que as atuais taxas de licenciamento 
ambiental não ressarcem os custos administrativos destes procedimentos. 

Cabe salientar que a recentemente promulgada Resolução 
CONSEMA nº 288/2014 ampliou drásticamente as atribuições destinadas à equipe de 
licenciamento ambiental municipal, ampliando substâncialmente os custos municipais deste 
indispensável serviço público. 

Em que pese a aparente majoração dos custos de 
licenciamento ambiental aos empreendedores, estas ainda serão em média três vezes 
menores que aquelas aplicadas pelo órgão ambiental estadual (FEPAM), representando 
economia real de recursos aos empreendedores Estrelenses. 

Esclarecemos ainda que as leis que tratavam dos assuntos 
agora aqui constantes estão sendo revogadas, deixando o trabalho muito mais coerente. 

Encaminhamos em anexo tabela comparativa dos valores 
cobrados pela FEPAM e os valores do Município. 

Assim sendo, encaminhamos o presente Projeto de Lei para 
análise e posterior emissão de Parecer. 

 
Atenciosamente, 
 
 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

Ex.mo Senhor 
Marcelo Braun 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS
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Anexo I 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coeficiente de Licenciamento Ambiental 

  Licença Prévia Licença de instalação Licença de Operação 

 Porte/potencial Baixo  Médio Alto Baixo  Médio Alto Baixo  Médio Alto 

Mínimo  0,057829 0,115658 0,173487 0,16249949 0,196624383 0,294936574 0,113749643 0,1910994 0,2866491 

Pequeno 0,093970 0,187500 0,271396 0,264167 0,319695 0,740590 0,133398 0,225068 0,636434 

Médio 0,625000 1,250000 1,875000 0,952515 1,359938 1,856074 0,477090 1,000000 2,423830 

Grande 3,375000 4,500000 6,750000 1,810403 3,000000 5,250000 1,500000 3,000000 5,250000 

Excepcional 9,375000 12,500000 21,875000 3,750000 5,000000 20,000000 3,750000 5,000000 20,000000 
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Anexo II 
 

 Tabela de Valores de Ressarcimento dos custos de Licenciamento Ambiental 

  Licença Prévia Licença de instalação Licença de Operação 

 Porte/potencial Baixo  Médio Alto Baixo  Médio Alto Baixo  Médio Alto 

Mínimo  R$ 48,19 R$ 96,38 R$ 144,57 R$ 135,42 R$ 163,85 R$ 245,78 R$ 94,79 R$ 159,25 R$ 238,87 

Pequeno R$ 78,31 R$ 156,25 R$ 226,16 R$ 220,14 R$ 266,41 R$ 617,16 R$ 111,17 R$ 187,56 R$ 530,36 

Médio R$ 520,83 R$ 1.041,67 R$ 1.562,50 R$ 793,76 R$ 1.133,28 R$ 1.546,73 R$ 397,58 R$ 833,33 R$ 2.019,86 

Grande R$ 2.812,50 R$ 3.750,00 R$ 5.625,00 R$ 1.508,67 R$ 2.500,00 R$ 4.375,00 R$ 1.250,00 R$ 2.500,00 R$ 4.375,00 

Excepcional R$ 7.812,50 R$ 10.416,67 R$ 18.229,17 R$ 3.125,00 R$ 4.166,67 R$ 16.666,67 R$ 3.125,00 R$ 4.166,67 R$ 16.666,67 
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Anexo III 
 
 

Licenças Florestais 
 

ALVARÁ DE SERVIÇOS 
FLORESTAIS 

Manejo de Árvores isoladas 

Até 2 árvores R$ 30,00 

De 3 a 10 árvores R$ 60,00 

De 10 a 30 árvores R$ 90,00 

Mais de 30 árvores R$ 120,00 

Formação Florestal (área de manejo) 

Até 360m² R$ 100,00 

De 361 a 500 m² R$ 120,00 

De 501 a 1000 m² R$ 140,00 

Mais de 1000 m² R$ 200,00 

LICENÇA PRÉVIA DE 
EXAME E AVALIAÇÃO 
DA ÁREA FLORESTAL 

LP Florestal (área de manejo) 

Até 360m² R$ 100,00 

De 361 a 500 m² R$ 120,00 

De 501 a 1000 m² R$ 140,00 

Mais de 1000 m² R$ 200,00 

 
Autorizações 
 

Tipo Valor 

AUTORIZAÇÃO 

Até 5000 m² R$ 100,00 

De 5001 a 10000 m² R$ 140,00 

De 10001 a 50000 m² R$ 160,00 

Mais de 50000 m² R$ 200,00 

 
 
Cadastro de Poço Tubular Profundo 
 

Tipo Valor 

CADASTRO PRÉVIO R$ 250,00 

CADASTRO DEFINITIVO R$ 200,00 

 
Declarações, Certidões e Dispensas Ambientais R$ 50,00. 
 
Licença Municipal de Mineração: R$ 250,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – BRASIL 

PREFEITURA DE ESTRELA 
Rua Julio de Castilhos, 380 – Centro – Estrela/RS 

Fone: 39811000 

 

 

 

Anexo IV 
 

 
 


