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      LEI MUNICIPAL Nº 774/2014, de 06 de novembro 2014. 

 
 
 
 

Revoga a Lei Municipal 726/2013 que dispõe sobre as taxas de 
Licenciamento Ambiental e demais documentos.  
 

 
GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN, Prefeito Municipal 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: 
 
 

DAS TAXAS DE SERVIÇOS AMBIENTAIS 
 

 
Art. 1º. As taxas de Licenciamento ambiental e demais documentos, seus 

valores para o Município de Novo Xingu a serem expedidos, pelo Departamento de Meio 
Ambiente, obedecerão ao disposto nesta Lei. 

 
Parágrafo Único A localização, construção, instalação, ampliação, modificação 

e operação de empreendimentos e atividades, localizadas no município de Novo Xingu, 
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem 
como os empreendimentos e atividades prestadoras de serviços, capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento, e/ou, Autorização 
Ambiental expedida pela Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, sem prejuízo de 
outras licenças legalmente exigíveis. 

 
 
Art. 2º Para os fins desta lei considera-se: 
 
I – Licença Ambiental (LA): ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão 
ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e 
operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas 
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar 
degradação ambiental; 

  
II – Fonte de Poluição e fonte poluidora: toda e qualquer atividade, instalação, 

processo de operação ou dispositivo, móvel ou não que independente de seu campo de 
aplicação induzam, produza e gere ou possa produzir e gerar poluição ao meio ambiente; 

  
III – Licença Previa (LP): concedida na fase preliminar do planejamento do 

empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
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ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas 
próximas fases de sua implementação; 

 
 IV – Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação do empreendimento ou 

atividade de acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes, da qual 
constituem motivo determinante; 

 
 V – Licença de Operação (LO): autoriza a operação da atividade ou 

empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças 
anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a 
operação. 

 
VI – 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 publicação da presente Lei. 

 
 § 1º A comprovação de que trata este inciso, dar-se-á, da seguinte forma: 
 
a) Para as atividades industriais, comerciais e prestação de serviços, através da 

inscrição no cadastro municipal (alvará de funcionamento); 
 
b) Para as atividades que desenvolvem produção primaria, por declaração do 

setor municipal competente. 
 
c) Para as atividades, e ou, empreendimentos que se enquadram no caput deste 

inciso, terão o prazo de 31/12/2015, para adequar-se aos termos da presente lei. 
 
d) Poderão beneficiar-se da Licença de Operação de Regularização, todas as 

atividades, e ou, empreendimentos, que se encontram em plena atividade, na data da 
publicação da presente Lei. 

 
VII – Autorização: Documento expedido 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 prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias; 

 
VIII – Declaração: Documento expedido 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; 

 
 
IX – Certidão: Documento expedido pelo poder público, no exercício de sua 

competência de controle após as verificações necessárias, que justifique a sua expedição, 
excetuando-se para estes casos a Certidão de Débitos Ambientais a qual será expedida de 
forma gratuita; 
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X – Atestado: Documento referente a 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 sua expedição; 

 
XI – Termo de Compromisso Ambiental (TCA): Documento formalizado entre 

o poder público e o causador de degradação com objetivo de recuperar e ou compensar os 
danos ambientais; 

 
XII – Dispensa de Licenciamento Ambiental: Documento expedido pelo poder 

público, no exercício de sua competência de controle, após as verificações necessárias, para as 
atividades não licenciáveis, segundo leis, normas e regulamentos aplicáveis. 

 
 

Art. 3º. As licenças Prévias, de Instalação, de Operação e de Autorizações, 
emitidas para empreendimentos enquadrados no sistema PRONAF – Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAMP – Programa Nacional de Apoio ao 
Médio Produtor Rural, PROGER – Programa de Geração de Emprego e Renda, 
Microempresas, e Empreendedores Individuais, devidamente comprovados pelo órgão 
competente, para estes casos, serão cobrados de acordo com a tabela constante no anexo II da 
presente Lei. 
 

Art. 4º. Os prazos de validade das Isenções, Dispensas e Licenças, de acordo 
com o porte e o potencial poluidor das atividades fixado pelo órgão ambiental competente, 
obedecerão aos seguintes critérios: 

 
 I – Isenção de Licenciamento, de atividades, terão validade de 02 (dois) anos, 

com renovações subsequentes por igual período de tempo; 
 
 a) As isenções de licenciamento para insumos e equipamentos, por serem 

pontuais, não terão prazo de validade. 
 
 II – As Dispensas de Licenciamento terão validade de 02 (dois) anos, com 

renovações subsequentes por igual período de tempo; 
 
III – As Licenças Prévias terão validade de no máximo 01 (um) ano, podendo 

ser renovadas uma única vez por igual período de tempo; 
 
IV - As Licenças de Instalação terão validade de no máximo 02 (dois) anos, 

podendo ser renovadas uma única vez por igual período de tempo; 
 
V – As Licenças de Operação terão a seguinte validade: 

a) 1ª Licença de 01 (um) ano; 
b) 2ª Licença de 02 (dois) anos; 
c) 3ª Licença de 03 (três) anos; 
d) 4ª Licença e subsequentes de 04 (quatro) anos; 
e) Para açudes de dessedentação animal, pequenas irrigações e 

criação doméstica de peixes, com mais de 1,00 ha da área alagada, terão validade de 04 
(quatro) anos, renovando-se por igual período. 
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VI – As taxas correspondentes a expedição das Isenções, Dispensas e Licenças, 

serão do valor estabelecido nos termos do enquadramento da tabela que integra a presente Lei 
como anexo I; 

 
VII – Para as renovações das Licenças de Operação e Licença de Operação de 

Regularização (LO e LOR), cuja validade ultrapassar o período de 1 (um) ano, nestes casos, 
as taxas a ser cobradas, serão no valor correspondente ao Anexo I da presente Lei. 

 
VIII – As solicitações de renovação de Licença de Operação encaminhadas fora 

do prazo da presente licença será subtraído do prazo da nova emissão do documento 
licenciatório.  

IX – O prazo para questionamento das condições e restrições das Licenças 
Ambientais, por parte do licenciado é de 30 (tinta) dias contados da data de sua emissão; 

 
Art. 5º Para o enceramento de atividades potencialmente poluidoras com, ou 

sem Licença, o interessado deverá encaminhar pedido de Certificado de Enceramento de 
Atividade, acompanhado de laudo técnico conclusivo, demonstrando: 

 
 I – Que a atividade não criou passivos ambientais; 
 
 II – Que todos os passivos ambientais foram sanados; 
 
 III – O custo a ser cobrado da emissão do certificado de encerramento de 

atividade será valor constante no anexo II da presente Lei; 
 
 Art. 6º As Autorizações, de que trata o inciso VII do art. 2º desta Lei, poderão 

quando necessário, ser renovadas por igual período. 
 
 Parágrafo Único: Para a renovação das Autorizações referidas no “caput” 

haverá um custo equivalente ao constante na tabela do anexo II da presente Lei. 
 
 Art. 7º Ficam criadas as taxas de Licença Previa (LP), de Licença de 

Instalação (LI), de Licença de Operação (LO), de Autorizações, de Declaração, de Certidão, 
de Atestado, de Isenção de Licenciamento Ambiental, de Dispensa de Licenciamento 
Ambiental, em razão ao serviço despendido para a emissão dos documentos ambientais, dos 
empreendimentos e atividades consideradas de impacto local. 

 
§ 1º Poderá ser licenciada mais de uma atividade e ou mais de um sistema de 

criação ou de produção, por imóvel, urbano ou rural, para a mesma ou outra pessoa física ou 
jurídica, condicionado a estudo técnico conclusivo de que os impactos ambientais continuam 
locais; 

 
§ 2º Todo o valor arrecadado em pagamentos de taxas ambientais, de que trata o 

“caput” do art. 7º da presente Lei Complementar e do Cadastro Ambiental, serão rateadas na 
proporção de: 80% (oitenta por cento) na conta livre da Secretaria Municipal de Agricultura e 
Pecuária, e 20% (vinte por cento) ao Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
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§ 3º Os valores das taxas ambientais, criadas no caput do Art. 7º da presente Lei, 
são devidas 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 presente Lei. 
 
§ 5º A vistoria, bem como a emissão dos atos ambientais relativos às: de 

Licenças, de Autorizações, de Declarações quando couber, Projeto de Recuperação 
Ambiental, de Certidões quando couber, de Atestados quando couber, de Isenção de 
Licenciamento Ambiental quando couber, não deverá extrapolar o período de 180 dias 
respectivamente, após o protocolo da documentação, para as atividades determinadas na 
presente Lei, ressalvados 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. 

 
a) 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 Municipal do Meio 
Ambiente, não podendo exceder 120 dias. 

 
b) O prazo estipulado na alínea “a” poderá ser prorrogado, desde que justificado, 

após avaliação técnica, e ou, legal do Departamento Municipal do Meio Ambiente. 
 
§ 6º O não cumprimento dos prazos estipulados nas alíneas “a” e “b” do § 5º, 

pelo empreendedor, importará no arquivamento administrativo do processo. 
 
§ 7º. O arquivamento do processo de licenciamento de que trata o § 6º, não 

impedirá a abertura de novo processo de licenciamento, 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, Certidões, Atestados, Isenção de Licenciamento 
Ambiental, TCA – Termo de Compromisso Ambiental, Dispensa de Licenciamento 
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 dias, contados da comunicação oficial, para interpor recurso, a ser julgado pela 
autoridade ambiental, junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária. 

 
§ 10º. O agente responsável pela assinatura dos atos do Departamento 

Ambiental: Licenças, Autorizações, Declarações, Certidões, Atestados, Isenção de 
Licenciamento Ambiental, Dispensa de Licenciamento Ambiental, será o Secretário da 
Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, ou a pessoa delegada oficialmente pelo 
mesmo. 
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§ 11º. A renovação da Licença de Operação (LO), Isenção e Dispensa de 
Licenciamento Ambiental, de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida pelo 
empreendedor, com antecedência mínima de 120 dias da expiração de seu prazo de validade, 
fixado na respectiva licença de Operação (LO). O Departamento Ambiental terá um prazo 
máximo de 120 dias, para expedir a renovação, e ou, solicitar complementações. Neste caso, o 
prazo de validade da LO Licenciamento de Operação, Isenção e Dispensa de Licenciamento 
Ambiental, 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 TCA - Termo de Compromisso Ambiental, firmado com o empreendedor, 
estipulando os prazos para atendimento das complementações e as penalidades pelo não 
atendimento do firmado. 

 
§ 12º. 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. 8º. Os valores das taxas de: Licença Previa (LP), Licença de Instalação 

(LI), licença de Operação (LO), e Autorizações, são estabelecidas de acordo com o tamanho 
da atividade ou empreendimento a serem exercidas no município e o potencial da poluição 
que a atividade possa causar. 

 
§ 1º. Os valores das taxas previstas nesta Lei serão atualizados, anualmente, no 

dia 1º de janeiro de cada exercício, nos mesmos índices da variação acumulada do 
IGPM/FGV, ou seu sucedâneo, apurada no período imediatamente anterior, mediante Decreto 
do Poder Executivo Municipal. 

 
 
 

  
CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 9º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente, com base na legislação e 

normas Federais e Estaduais, definirá normas e resoluções com base em estudos técnicos 
necessários para definição de tipologias de Licenciamento Ambiental de Impacto Local. 
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Art. 10º. Os valores constantes nas tabelas do anexo I e anexo II da presente Lei 
servirão de base para a cobrança de taxas ambientais reguladas por outras leis municipais 
sendo que os enquadramentos quanto ao porte e potencial poluidor nestes casos deverão ser 
definidos pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 
§ 1º. O Conselho Municipal de Meio Ambiente terá um prazo de 180 (cento e 

oitenta) dias, contados da publicação da presente Lei, para definir as listas estabelecendo o 
tamanho de atividade ou empreendimento e potencial de poluição de que trata esta Lei. 

 
§ 2º. As listas estabelecendo o tamanho de atividade ou empreendimento, e 

potencial de poluição, poderão ser alteradas pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente a 
qualquer tempo, entrando em vigor no 1º dia do mês seguinte ao de sua aprovação. 

 
§ 3º. Enquanto o Conselho Municipal de Meio Ambiente não definir as listas 

estabelecendo o tamanho de atividade ou empreendimento, e potencial de poluição, serão 
adotados, para fins da presente Lei, os enquadramentos utilizados pela FEPAM/DEFAP. 

 
Art. 11º. As questões não contempladas na presente Lei, serão decididas e 

embasadas em legislação Federal e Estadual vigentes. 
 
Art. 12º. Revoga-se a Lei Municipal 726/2013. 
 
Art. 13º. Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

 
  

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE Novo Xingu, 06 de novembro de 
2014. 

 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
Registra-se e Publica-se:  

 

 

Marcelo Kuster Rauch 
Secretario Municipal de Administração 
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ANEXO I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

TABELA DE VALORES PARA SERVIÇOS AMBIENTAIS 
 

VALORES EM R$ 
 

Porte Potencial 
Poluidor 

LP (Licença 
Prévia) 

LI (Licença 
de 

Instalação) 

LO (Licença 
de Operação) 

LOR (Licença de 
Operação de 

Regularização) 
Autorizações 

Mínimo, 

Pronaf, 

Pronamp e 

Proger  

B (Baixo) 70,36 180,94 90,47 90,47 10,05 

M (Médio) 90,47 221,14 160,83 160,83 20,10 

A (Alto) 120,62 291,51 261,35 261,35 30,16 

Pequeno 

B (Baixo) 120,62 241,25 170,88 170,88 40,21 

M (Médio) 150,78 422,18 301,56 301,56 50,26 

A (Alto) 201,04 542,81 462,39 462,39 60,31 

Médio 

B (Baixo) 221,14 633,28 321,66 321,66 70,36 

M (Médio) 301,56 864,47 603,12 603,12 100,52 

A (Alto) 452,34 1.206,24 1.005,20 1.005,20 150,78 

Grande 

B (Baixo) 351,82 1.005,20 502,60 502,60 201,04 

M (Médio) 552,86 1.507,80 1.005,20 1.005,20 251,30 

A (Alto) 904,68 2.412,48 2.110,92 2.110,92 301,56 

Excepcional 

B (Baixo) 562,91 1.608,32 804,16 804,16 502,60 

M (Médio) 1.005,20 2.814,56 1.909,88 1.909,88 1.005,20 

A (Alto) 1.809,36 4.925,48 4.221,84 4.221,84 1.507,80 

 Outros Custos 
Declaração 50,26 
TAC – Termo de Compromisso Ambiental  0,00 
Certidão 0,00 
Atestado 0,00 
Aprovação de PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada e PRA – 
Projeto de Recuperação Ambiental 

 
100,52 

Dispensa de Licenciamento Ambiental 
 

Pronafianos e Micro Empresa 30,16 

Não Pronafianos, Pequena Media 
e Grande Empresa. 

30,16 

Isenção de Licenciamento Ambiental 
 

Para Insumos 30,16 
Para Atividade 30,16 

 
TIPOS DE LICENÇA    GRAU DE POLUIÇÃO 
LP – Licença Prévia     B – Baixo 
LI – Licença de Instalação    M – Médio 
LO – Licença de Operação                A - Alto 
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ANEXO II 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU 

TABELA DE VALORES PARA SERVIÇOS AMBIENTAIS 
 

VALORES EM R$ 
 

Porte Potencial 
Poluidor 

LP (Licença 
Prévia) 

LI (Licença de 
Instalação) 

LO (Licença de 
Operação) 

Certificado de 
Encerramento 
de Atividade 

Autorizações 

Mínimo, 

Pronaf, 

Pronamp e 

Proger  

B (Baixo) 35,18 90,47 45,23 45,23 5,02 

M (Médio) 45,23 110,57 80,41 80,41 10,10 

A (Alto) 60,31 145,76 130,67 130,67 15,08 

Pequeno 

B (Baixo) 60,31 120,62 85,44 85,44 20,10 

M (Médio) 75,39 211,09 150,78 150,78 25,13 

A (Alto) 100,52 271,40 231,19 231,19 30,15 

Médio 

B (Baixo) 110,57 316,64 160,83 160,83 35,18 

M (Médio) 150,78 432,23 301,56 301,56 50,26 

A (Alto) 226,17 603,12 502,60 502,60 75,39 

Grande 

B (Baixo) 175,91 502,60 251,30 251,30 100,52 

M (Médio) 276,43 753,90 502,60 502,60 125,65 

A (Alto) 452,34 1.206,24 1.055,46 1,055,46 150,78 

Excepcional 

B (Baixo) 281,45 804,16 402,08 402,08 251,03 

M (Médio) 502,60 1.407,28 954,94 954,94 502,60 

A (Alto) 904,68 2.462,74 2.110,92 2.110,92 753,90 

  
Outros Custos 

Declaração 50,26 
TAC – Termo de Compromisso Ambiental  0,00 
Certidão 0,00 
Atestado 0,00 
Aprovação de PRAD – Projeto de Recuperação de Área Degradada e PRA – Projeto de 
Recuperação Ambiental 

 
100,52 

Dispensa de Licenciamento Ambiental 
 

Pronafianos e Micro Empresa 30,16 

Não Pronafianos, Pequena Media e 
Grande Empresa. 

30,16 

Isenção de Licenciamento Ambiental 
 

Para Insumos 30,16 
Para Atividade 30,16 

 
TIPOS DE LICENÇA    GRAU DE POLUIÇÃO 
LP – Licença Prévia     B – Baixo 
LI – Licença de Instalação    M – Médio 
LO – Licença de Operação                A - Alto 
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MENSAGEM A LEI N.º 774, DE 06 NOVEMBRO DE 2014. 

 
 
 

Exmo. Sr. Presidente e Srs. Vereadores: 

 

                                               A Lei Nº 774/2014, que ora submetemos à apreciação dos Srs. 
Vereadores, tem por finalidade regulamentar e adequar o Município sobre o âmbito de 
Licenciamento Ambiental e demais documentos emitidos pelo Departamento Municipal de 
Meio Ambiente.  
 
    Como é de conhecimento dos Senhores Vereadores essa 
alteração faz-se necessária também em virtude da resolução 288 do CONSEMA de 03 de 
Outubro de 2014, na qual passam para os Município mais  de 140 Novas atividades 
Licenciáveis.  
 
 

Além desses aspectos legais, sabe-se da responsabilidade de 
todos, entes públicos, privados e sociedades, com a preservação do meio ambiente e o uso 
racional dos recursos naturais. 
 
 

Contando com a habitual atenção do Poder Legislativo, 
esperamos a aprovação deste Projeto de Lei. 
 
 

NOVO XINGU, 06 de novembro de 2014. 
 
 
 
 

GODOFREDO CLAUDIO WERKHAUSEN 
PREFEITO MUNICIPAL 

 
 
 

 
 


