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PROJETO DE LEI Nº 108-04/2016 
 

Altera o artigo 28, da Lei Municipal n° 6.458 
de 24 de dezembro de 2014, que dispõe 
sobre o licenciamento ambiental, cria o 
Coeficiente de Licenciamento Ambiental e 
institui a taxa de licenciamento ambiental, 
florestal e demais procedimentos. 
 

 
Art. 1º Altera o artigo 28, da Lei Municipal n° 6.458 de 24 de dezembro de 

2014: 
 
“§ 2º 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 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. 2º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.  

 
GABINETE DO PREFEITO, em 22 de dezembro de 2016. 

 
 

 
Carlos Rafael Mallmann 

Prefeito de Estrela 

 
Henrique Azambuja Lagemann 

Secretário da Administração e Rec. Humanos 

 
 
 

Visto da Assessoria Jurídica 
_____________________ 
 
Data:  _____/_____/20___ 
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Estrela, 22 de dezembro de 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mensagem Justificativa ao 
Projeto de Lei nº 108-04/2016 
 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores: 
 
Dirigimo-nos a essa Casa Legislativa para encaminhar o 

Projeto de Lei nº 108-04/2016, que altera o artigo 28, da Lei Municipal n° 6.458 de 24 
de dezembro de 2014, que dispõe sobre o licenciamento ambiental, cria o Coeficiente 
de Licenciamento Ambiental e institui a taxa de licenciamento ambiental, florestal e 
demais procedimentos. 

A modificação do artigo justifica-se devido a exigência de 
novas tecnologias no setor agrícola aliado a uma maior população de animais por m² e os 
investimentos chegarem a cifras elevadas, o produtor não consegue obter mais Aptidão ao 
PRONAF, sendo assim, as taxas de Licenciamento Ambiental tornam-se elevadas. 
(Licença Prévia: R$ 8.669,44; Licença de Instalação: R$ 3.467,78; e Licença de Operação: 
R$3.467,78; totalizando R$ 15.605,00). Estas taxas inviabilizam os investimentos, pois 
com a lei que fala em incentivo a Agricultura Familiar as taxas ficariam em: Licença Prévia 
– R$ 86,90; Licença de Instalação: R$ 244,29; e Licença de Operação: R$ 123,36; 
totalizando R$ 454,55; mantendo assim o agricultor no meio rural. 

Assim, pretende-se ampliar os beneficiários no 
enquadramento da taxa de licenciamento ambiental ao valor estipulado para 
empreendimento classificado como de pequeno porte. 

Desta forma, encaminhamos o presente Projeto de Lei, 
aguardamos a emissão de seu Parecer. 

 
Atenciosamente, 

 

 

 

Carlos Rafael Mallmann 
Prefeito de Estrela 

 
 
 
 
Ex.mo Senhor 
Adriano Scheeren 
Presidente da Câmara de Vereadores 
ESTRELA/RS 


