
LEI MUNICIPAL Nº 638/2012, de 20 de janeiro de 2012. 

 

Altera a Lei Municipal 581/2010, que cria taxas de serviços 

ambientais e institui seus valores, dispõe sobre sanções por 

infrações ambientais e dá outras providências. 

 

ROMEU OLINDO KNAAH, Prefeito Municipal em Exercício 

de Novo Xingu – RS FAÇO SABER, no uso das atribuições que me são conferidas pela Lei Orgânica 

Municipal, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

 

Art. 1º - O artigo 2º da Lei Municipal 581/2010 passa a viger 

com a seguinte redação: 

- 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; 

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 atendidos nas fases de localização, instalação e operação, 

observados os planos municipais, estaduais ou federais de uso do solo; 

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, de acordo com as especificações constantes no projeto executivo aprovado; 

V – Licença de Operação (LO) – Licença expedida pelo poder 

público, no exercício de sua competência de controle autorizado, após as verificações necessárias, o 

início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição de 

acordo com previstos nas Licenças prévias e de instalação. 

VI – Autorização – Autorização expedida pelo poder público, no 

exercício de sua competência de controle, após as verificações necessárias, a execução de 

empreendimentos que causem impactos ambientais somente na execução da obra, seguindo as 

legislações Municipal, Estadual e Federal, com prazos pré-determinados, no máximo 90 (noventa) 

dias. 

VII – Declaração – Declaração expedida pelo poder público, no 

exercício de sua competência de controle, após as verificações necessárias, e ou, vistoria técnica, 

solicitada por pessoa física e ou jurídica privada ou pública. 

VIII – Avaliação Técnica de Projetos de Recuperação e ou 

Compensação de Área Degradada. Documento expedido pelo poder público, no exercício de sua 

competência de controle, mediante Parecer Técnico aprovando ou não projetos de recuperação e ou 

compensação de áreas degradadas. 
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IX – Certidão – Certidão de débitos ambientais expedida pelo 

poder público, no exercício de sua competência de controle, após as verificações necessárias, que 

justifique a expedição do documento. 

X – Atestado - Atestado de 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 expedição do documento. 

XI – Isenção de Licenciamento Ambiental – Documento expedido 

pelo poder público, no exercício de sua competência de controle, após as verificações necessárias. 

Restritos para as atividades de: 

a) Depósito aéreo de combustível com volumetria de até 15 m³, 

destinados, exclusivamente, ao abastecimento do detentor do depósito, devendo ser instalado, e ou, 

mantido de acordo com as normas técnicas protetoras do meio ambiente. 

b) Açude de dessedentação animal, pequenas irrigações, e criação 

doméstica de peixes, excetos os proibidos, com até 0,50 ha de área alagada, desde que não implique no 

afogamento de nascentes d’água. 

c) Insumos e equipamentos necessários a melhoramento, de 

atividades licenciadas (em operação), desde que não implique em ampliação e ou alteração das 

mesmas. Para este caso o pagamento será de 50% do valor da taxa segundo enquadramento da tabela 

de valores da presente Lei. 

d) Outras atividades não relacionadas nas resoluções CONSEMA, 

cuja atividade não gere resíduos contaminados, e ou, listagem definida pelo Conselho Municipal do 

Meio Ambiente. 

e) O Conselho Municipal do Meio Ambiente definirá outras 

atividades de aquisição de máquinas e equipamentos, edificações utilizadas como garagem e depósitos, 

atividades comerciais, prestadores de serviços e industrias, isentas de licenciamento ambiental, desde 

que não se classificam de potencial de poluição alto segundo anexo VIII da Lei nº 6.938/81.  

XII – Termo de Compromisso Ambiental (TCA) – Documento 

formalizado entre o poder público e o degradador, com objetivo de recuperar e ou compensar danos 

ambientais. 

                                                           XIII – Licença de Operação de Regularização (LOR) 

                                                 Licença expedida pelo poder público, no exercício de sua 

competência de controle, autorizando, após as verificações necessárias, a operação de atividades 

comprovadamente, instaladas e em funcionamento, quando da sanção 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 o inciso “XIII”, 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 um prazo de 1 (um) ano, 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 
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na Aline “b”, para estes casos, poderá ser expedida Licença de Operação de caráter provisório, com 

validade de 180 (cento e oitenta) dias, findo este prazo atividade ou empreendimento deverá ser 

licenciado, nos termos da Lei nº 581/2010. 

                                                 1. O valor da taxa dos serviços ambientais, a ser cobrada para 

estes casos, Licença de Operação de caráter provisório, será de 50% (cinqüenta por cento), segundo 

tabela do anexo único da presente. 

                                                d) – Poderá beneficiar-se da Licença de Operação de 

Regularização, todas as atividades, e ou, empreendimentos, que se encontra em plena atividade, na 

data da publicação da presente Lei. 

                                                e) – O Departamento Ambiental Municipal terá 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da publicação desta Lei, para notificar todas as atividades, e ou, 

empreendimentos em atividade na data da publicação da presente Lei, de que em função da(s) 

atividade(s) desenvolvida(s), necessitam de Licenciamento Ambiental de Operação, segundo os termos 

desta Lei, devendo constar na notificação, e o não atendimento implicar-se-á o que dispõem os inciso 

I, II, III e IV do Art. 12 da Lei nº 581/2010. 

 

 

 Art. 2º - O artigo 3º da Lei nº 581/2010, passa a viger com a 

seguinte redação: 

                                               “As licenças Prévias, de Instalação, de Operação, e Operação de 

Regularização, emitidas para empreendimentos enquadradas no sistema PRONAF – Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, Microempresas, e Empreendedores Individuais, 

devidamente comprovados pelo órgão competente, poderão ser cobrados a pedido do interessado, 

reduzindo-se um padrão no enquadramento original, segundo parâmetros definidos pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente”. 

                                               1. Para as atividades enquadradas no porte mínimo e que também 

se enquadram no PRONAF, Microempresa, e Empreendedores Individuais, para estes casos, o 

pagamento será de 50% do valor da taxa segundo enquadramento da tabela de valores anexa a presente 

Lei. 

 

                                                  Art. 3º - O inciso “I” do Art. 4º da Lei nº 581/2010, passa a ter a 

seguinte redação:  

                                                  “As Licenças Prévias, terão validade de no máximo 1 (um) ano. 

AS Licenças de Instalação, terão validade de no máximo 2 (dois) anos, podendo ser renovadas uma 

única vez por igual período de tempo”. 

 

                                             Art. 4º - Fica acrescida a alínea “e” no inciso II do Art. 4º da 

Lei nº 581/2010. 

                                                 “e” - Para açudes de dessedentação animal, pequenas irrigações e 

criação doméstica de peixes, com mais de 0,50 ha da área alagada, terão validade de 4 (quatro) anos, 

renovando-se por igual período. 

 

                                                   Art. 5º - Fica incluído o inciso “VII” no Art. 4º da Lei nº 

581/201, com a seguinte redação. 

                                                   “VII – As licenças (LO) poderão ser reeditadas, mantendo-se a 

mesma data de vencimento da originária, a pedido do interessado, devidamente motivada e desde que 
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apresente viabilidade técnica, mediante o pagamento de 25% (vinte e cinco por cento) do valor da taxa, 

segundo enquadramento da tabela de valores da presente Lei”. 

 

                                                Art. 6º - Ficam criados os § 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11 e 12, 

no Art. 7º da Lei nº 581/2010, com a seguinte redação. 

 

                                              “§ 3º - Os valores das taxas ambientais são devidos por ocasião do 

protocolo de requerimento dos serviços, e o pagamento das taxas não garante ao interessado concessão 

positiva do mesmo”. 

 

                                               “§ 4º - As entidades sem fins lucrativos ficam isentas de 

pagamento das taxas ambientas criadas no caput do Art. 7º da Lei nº 581/2010”. 

 

                                              “§ 5º - As vistorias, executadas pelo Departamento Ambiental, 

deverão ser realizadas no período de 45 (quarenta e cinco) dias, após o protocolo da documentação 

necessária ao requerimento de vistoria, enquanto que, a emissão dos atos ambientais relativos às 

Licenças, Autorizações, Declarações, Avaliação Técnica de Projetos de Recuperação e ou 

Compensação de Área Degradada, Certidões, Atestados, Isenção de Licenciamento Ambiental, 

deverão ocorrer em 90 (noventa) dias após o protocolo da documentação específica para as atividades 

determinadas na presente Lei, ressalvadas 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 do Departamento 

Ambiental Municipal, não podendo exceder 120 dias. 

                                               II - O prazo estipulado na Aline “I” poderá ser prorrogado, desde 

que justificado, apos avaliação técnica, e ou, legal do Departamento Ambiental Municipal. 

                                              § 6º - O não cumprimento dos prazos estipulados nos incisos “I” e 

“II” do § 5º, pelo empreendedor, o processo será arquivado administrativamente. 

                                              § 7º - O arquivamento do processo de licenciamento de que trata o 

§ 6º, 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. 

                                              § 8º - Tanto o deferimento ou indeferimento dos atos ambientais 

relativos às: Licenças, Autorizações, Declarações, Avaliação Técnica de Projetos de Recuperação e ou 

Compensação de Área Degradada, Isenção de Licenciamento Ambiental, e Termo de Compromisso 

Ambiental, serão baseados em pareceres técnicos específicos obrigatórios, que deverá fazer parte do 

corpo da decisão. 

                                             § 9º - O contribuinte que tiver seu requerimento ambiental 

indeferido terá um prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, para interpor recurso, a 

ser julgado pela autoridade ambiental, composta pelo Secretário Municipal da Agricultura e Pecuária 

do Município. 

                                             § 10º - O agente responsável pela assinatura dos atos do 

Departamento Ambiental: Licenças, Autorizações, Declarações, Avaliação Técnica de Projetos de 

Recuperação e ou Compensação de Área Degradada, Certidões, Atestados, Isenção de Licenciamento 
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Ambiental, e Termo de Compromisso Ambiental, será o Secretário da Secretaria Municipal da 

Agricultura e Pecuária, ou a pessoa delegada oficialmente pelo mesmo. 

                                                 § 11 - A renovação da Licença de Operação (LO) de uma 

atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 60 dias da expiração 

de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, fixado o prazo máximo de 60 dias, para que o 

Departamento Ambiental Municipal expeça a renovação, e ou, solicite complementações. Neste caso, 

o prazo de validade da LO em renovação fica automaticamente prorrogado até a manifestação 

definitiva do órgão ambiental municipal. 

                                                   I - A(s) complementação(ões), de que trata este parágrafo, 

devem ser ajustada(s) através de Termo de Compromisso Ambiental, firmado com o empreendedor, 

estipulando os prazos para atendimento das complementações e as penalidades pelo não atendimento 

do firmado. 

                                                   § 12 - O Departamento Ambiental Municipal, mediante decisão 

motivada, poderá modificar os condicionantes e as medidas de 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. 7º - Fica incluído o inciso “II” do Art. 29º da Lei nº 

581/2010, com a seguinte redação. 

 

                                                     “II – 30 (trinta) dias para a Comissão de Julgamento de Infrações 

Ambientais, 

nomeada pelo poder executivo municipal, julgar o Auto de Infração, contados do final do prazo de 

recurso do autuado, apresentada ou não a defesa ou impugnação”; 

 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrários.  

 

 

     GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO 

XINGU – RS, aos 20 dias do mês de janeiro de 2012. 

 

 

ROMEU OLINDO KNAHH 

Prefeito Municipal em Exercício 
 

 

 

Registre-se e Publique-se 

 

 

DORIVAL WALFRID WERHAUSEN 

  Sec. Mun. De Adm, Plan. e Finanças 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

ANEXO ÚNICO 

TABELA DE VALORES PARA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – 

VALORES EM R$ 

 

Porte 
Potencial 

Poluidor 

LP 

(Licença 

Prévia) 

LI (Licença 

de 

Instalação) 

LO (Licença 

de Operação) 
Autorizações 

PRONAF 

B (Baixo) 35,00 90,00 45,00 5,00 

M (Médio) 45,00 110,00 80,00 10,00 

A (Alto) 60,00 145,00 130,00 15,00 

Mínimo 

B (Baixo) 35,00 90,00 45,00 5,00 

M (Médio) 45,00 110,00 80,00 10,00 

A (Alto) 60,00 145,00 130,00 15,00 

Pequeno 

B (Baixo) 60,00 170,00 85,00 20,00 

M (Médio) 75,00 210,00 150,00 25,00 

A (Alto) 100,00 270,00 230,00 30,00 

Médio 

B (Baixo) 110,00 315,00 160,00 35,00 

M (Médio) 150,00 430,00 300,00 50,00 

A (Alto) 225,00 600,00 500,00 75,00 

Grande 

B (Baixo) 175,00 500,00 250,00 100,00 

M (Médio) 275,00 750,00 500,00 125,00 

A (Alto) 450,00 1.200,00 1.050,00 150,00 

Excepcional 

B (Baixo) 280,00 800,00 400,00 250,00 

M (Médio) 500,00 1.400,00 950,00 500,00 

A (Alto) 900,00 2.450,00 2.100,00 750,00 

 Outros Custos 

Declaração 50,00 

Certidão  0,00 

TAC – Termo de Compromisso Ambiental  0,00 

Atestado 0,00 

Avaliação de Projeto de Recuperação e ou Compensação de Área 

Degradada 

100,00 

Isenção de Licenciamento Ambiental 30,00 

TIPOS DE LICENÇA    GRAU DE POLUIÇÃO 

LP – Licença Prévia     B – Baixo 

LI – Licença de Instalação    M – Médio 

LO – Licença de Operação     A – Alto 


