
    PROJETO DE LEI Nº 036/2018 DE 05 DE SETEMBRO DE 2018 

 

 

Altera o Art. 6º, Art.9º, Art. 14º, da Lei nº 1.719 de 

29.09.2006.  

 

 

 

                        Art. 1º - O Art. 6º da Lei Municipal nº 1.719, passa ter a seguinte redação: 

 
.......................Art. 6º - Compete à Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, 

através do Departamento de Meio Ambiente as seguintes atribuições, não excluindo outras 
necessárias à proteção ambiental, que serão exercidas, sem prejuízo de outros órgãos ou 
entidades competentes. 

 
I - planejar, coordenar, executar e controlar atividades que visem à proteção, 

conservação e melhoria do meio ambiente; 
 
II - formular políticas e diretrizes de desenvolvimento ambiental para o 

município, observadas as peculiaridades locais; 
 
III - formular as normas técnicas e legais e os padrões de proteção, 

conservação, preservação e recuperação do meio ambiente, observadas as legislações 
federal e estadual; 

IV - exercer a ação fiscalizadora de observância das normas contidas na 
legislação ambiental; 

 
V - exercer o poder de polícia nos casos de infração da lei ambiental e de 

inobservância de norma ou padrão estabelecido; 
 
VI - emitir parecer sobre os pedidos de localização e funcionamento de fontes 

poluidoras e de fontes degradadoras dos recursos ambientais; 
 
VII - expedir licenças relacionadas às atividades de controle ambiental; 
 
VIII - formular as normas técnicas e legais que constituam as posturas do 

município no que se refere ao saneamento e aos serviços urbanos e rurais; 
 
IX - planejar, coordenar, executar e atualizar o cadastramento de atividades 

econômicas degradadoras do meio ambiente e de informações ambientais do município; 
 
X - estabelecer as áreas ambientais prioritárias em que o executivo municipal 

deve atuar para manter a qualidade do meio ambiente local; 
 
XI - propor a criação, no município, de áreas de interesse para proteção 

ambiental; 
XII - desenvolver atividades de educação ambiental e atuar na formação da 

consciência pública sobre a necessidade de proteger, melhorar e conservar o meio ambiente; 
 
XIII - articular-se com outros órgãos e secretarias da prefeitura, em especial 

as de obras públicas e urbanismo, saúde e educação, para a integração de suas atividades; 
 



XIV - manter intercâmbio com entidades nacionais e estrangeiras para o 
desenvolvimento de planos, programas e projetos ambientais; 

 
XV - promover, em conjunto com os demais órgãos municipais, o controle da 

utilização, comercialização, armazenagem e transporte de produtos tóxicos e/ou perigosos; 
 
XVI - acionar o COMDEMA – Conselho Municipal de Meio Ambiente e 

implementar as suas deliberações; 
 
XVII - submeter à deliberação do COMDEMA as propostas de políticas, 

normatizações, procedimentos e diretrizes definidas para o gerenciamento ambiental 
municipal; 

 
XVIII - submeter à deliberação do COMDEMA os pareceres técnicos e 

jurídicos emitidos pela secretaria, referentes ao licenciamento ambiental de atividades 
potencialmente degradadoras do meio ambiente, bem como as proposições de aplicação de 
penalidades. 

XIX - elaborar e divulgar anualmente o relatório de qualidade do meio 
ambiente - RQMA. 
 
                        Art. 2º - O Art. 9º da Lei Municipal nº 1.719, passa ter a seguinte redação: 

 

.......................Art. 9º - O ponto de lançamento em cursos hídricos, de qualquer 

efluente originário de atividade utilizadora de recursos ambientais, será obrigatoriamente 

situado a montante de captação de água, do mesmo corpo d'água utilizado pelo agente de 

lançamento. 

 
Parágrafo Único - É vedado o lançamento no Meio Ambiente de qualquer 

forma de matéria, energia, substância ou mistura de substância, em qualquer estado físico, 
prejudiciais ao ar atmosférico, às águas, à fauna e à flora, ou que possam torná-lo: 

 
  I - impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; 
 
  II - inconveniente, inoportuno ou incômodo ao bem-estar público; 
 
  III - danoso aos materiais, prejudicial ao uso, gozo e segurança da 
propriedade, bem como ao funcionamento normal das atividades da coletividade. 
 
                        Art. 3º - O Art. 14º da Lei Municipal nº 1.719, passa ter a seguinte redação: 

 
.......................Art.14º - A Secretaria Agricultura e Meio Ambiente, através do 

Departamento de Meio Ambiente, sem prejuízos de outras medidas, no exercício de sua 
competência de controle e em conformidade com a legislação ambiental vigente, 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 mínima de 01 ano e máxima de 03 anos; 
 

a) - 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. 



 
  II - Licença de Instalação (LI), autorizando o início da implantação, de acordo 
com as especificações constantes do projeto aprovado, com validade máxima de 04 anos; 
 

a) - 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. 
 
  III - Licença de Operação (LO) autorizando, após as verificações necessárias, 
o início da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle  de 
poluição, de acordo com  o previsto nas licenças  prévia e de instalação, com validade de 01 
ano. 
 

a) - A Licença de Operação deverá ser renovada anualmente, observada a 
legislação vigente à época da renovação. 

b) - A Licença de Operação (LO) para as atividades de mineração terá 
validade de 05 anos. 
 

IV - Licença Única (LU) autorizando as atividades e empreendimentos de 
mínimo e pequeno porte, com grau de poluição baixo e médio, assim definidas pelo 
CONSEMA e pelo órgão ambiental estadual - FEPAM, com validade de 01 ano, renovado 
anualmente, dispensadas das licenças anteriores. 
 

V - Licença Florestal (LF) será concedida, para as atividades relativas ao uso 
dos recursos naturais, concedida uma única vez, para a atividade a ser licenciada, dentro dos 
limites estabelecidos pelas Resoluções do CONSEMA. 
 
  Art. 4º - Esta Lei em vigor na data da sua publicação, revogando as Leis 1.728 
de 25 de Outubro de 2006, e 2.416 de 16 de setembro de 2016. 

 
 

Justificativa:  

 

Senhores Vereadores, 

 

Diante da necessidade de adequação da nossa legislação à Resolução 237/97 do 

CONAMA, vimos encaminhar o presente Projeto de Lei. 

Ainda, para evitar alterações de alterações, revogamos as demais com o intuito 

de copilar todas as alterações em um documento só. 

Neste sentido, contamos com a atenção dos nobres Edis para a análise e 

aprovação deste projeto. 

        Atenciosamente, 

 

Clovis Alberto Montagner 

Prefeito Municipal 


