
 

PROJETO DE LEI Nº 032/2016, 27 DE JUNHO DE 2016. 

  

 

ALTERA O ART. 3º E 4º DA LEI MUNICIPAL 

2.108/2009 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

 

    Art. 1o – Dá nova redação ao artigo 3º  e 4º da Lei Municipal n° 

2.108/2009, passando para a seguinte redação: 

.............. 

 

  Art. 3º - Art.3º - A Taxa tem como base de cálculo o custo estimado da atividade 

administrativa de vistoria, exame e análise dos projetos, e será calculada por alíquotas fixas, 

tendo por base a Unidade de Referência Municipal – URM, diferenciada em função do porte e 

impacto ambiental do empreendimento ou atividade a ser licenciada. 

 § 1º Para fins de identificação do porte dos empreendimentos ou atividades, e 

definição dos graus de impacto ambiental, fica adotada o anexo à Resolução de nº 288/2014   

do Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, e suas alterações posteriores, e os 

critérios utilizados na “Tabela de Enquadramento de Ramos de Atividades” da FEPAM – 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler.  

 § 2º As alíquotas são as estabelecidas no ANEXO ÚNICO, que faz parte desta 

lei. 

 § 3º Os valores das taxas expressos no ANEXO ÚNICO desta Lei serão 

atualizados anualmente, com base na variação da Unidade de Referência Municipal – URM.  

 

 Art.4º - A Taxa será lançada e arrecadada de acordo com o potencial poluidor 

de grau baixo, médio e alto, no ato do protocolo do pedido ou previamente à expedição e 

entrega do documento pertinente ao ato administrativo objeto do pedido do contribuinte. 

 § 1º A Taxa será devida tantas vezes quantas forem as licenças (Licença 

Prévia-LP, Licença de Instalação-LI, Licença de Operação - LO, Licença Única-LU e Licença 

Florestal -LF), dispensas e ou declarações exigidas. 

 § 2º A Taxa será devida independentemente do deferimento ou não da licença 

requerida. 

 § 3º A licença única – LU somente poderá ser aplicada em situações de micro 

empreendimentos/atividades, licenciamento de propriedade e ou regularização de 

atividades/empreendimentos pré-existentes a publicação desta lei, considerando o último 

como empreendimentos e ou atividade já em operação. 

 



Anexo Único 

LICENÇAS 

Obs.: Valores estabelecidos de acordo com o valor de uma Unidade de Referência Municipal 

– URM. 

Porte Mínimo                 Valor   URM 

grau de poluição baixo:    R$  277,20  66 

grau de poluição médio:    R$  277,20  66 

grau de poluição alto:                R$  277,20  66 

 

Porte Pequeno                  Valor   URM 

grau de poluição baixo:    R$  441,00  105 

grau de poluição médio:    R$  441,00  105 

grau de poluição alto:                R$  441,00  105 

 

Porte Médio                  Valor   URM 

grau de poluição baixo:    R$  848,40  202 

grau de poluição médio:    R$  848,40             202 

grau de poluição alto:                R$  848,40             202 

 

Porte Grande                 Valor   URM 

grau de poluição baixo:    R$  1.050,00  250 

grau de poluição médio:    R$  1.197,00  285 

grau de poluição alto:                R$  1.348,20    321 

 



Porte Excepcional     Valor   URM 

grau de poluição baixo:    R$  1.797,60    428 

grau de poluição médio:    R$  2.499,00    595 

grau de poluição alto:                R$  3.599,40              857 

LICENÇA ÚNICA 

Porte Mínimo                 Valor   URM 

grau de poluição baixo:    R$ 277,20  66 

grau de poluição médio:    R$ 277,20  66   

grau de poluição alto                R$ 277,20  66 

licenciamento da propriedade rural              R$ 277,20                   66 

 

Porte Pequeno                 Valor   URM 

grau de poluição baixo:    R$ 277,20   66 

grau de poluição médio:    R$ 277,20  66 

grau de poluição alto                R$ 277,20  66 

LICENÇA FLORESTAL 

Porte Mínimo      Valor   URM 

grau de poluição pequeno:    R$ 8,40  2 

grau de poluição médio:    R$ 8,40  2 

grau de poluição alto:     R$ 8,40  2 

 

Porte Pequeno      Valor   URM 

grau de poluição pequeno:    R$ 54,60  13 



grau de poluição médio:    R$ 54,60  13 

grau de poluição alto:     R$ 54,60  13 

 

Porte Médio      Valor   URM 

grau de poluição baixo:    R$ 92,40  22 

grau de poluição médio:    R$ 92,40  22 

grau de poluição alto:                R$ 92,40  22 

 

Porte Grande                 Valor   URM 

grau de poluição baixo:    R$ 189,25  45 

grau de poluição médio:    R$ 189,25  45 

grau de poluição alto:                R$ 189,25  45 

 

Declarações, Autorizações, Dispensas   R$ 21,00  5 

........... 

 

   Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

 

  Gabinete do Prefeito de Cândido Godói, RS, em.... 

 

Visto em 27/06/2016. 

 

 

Guerino Backes 

        Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 



JUSTIFICATIVA 

 

 

 

 

   Senhores Vereadores, 

 

 

   Ao cumprimentar o corpo de Legisladores Municipais, encaminhamos o 

presente projeto de lei, que altera a Lei Municipal 2.108/2009, que institui o  sistema de 

arrecadação sobre a matéria ambiental.  A cobrança de taxas e instituição do Poder e Polícia 

ao município terão como base a Unidade de Referência Municipal, servindo como parâmetro 

diferenciador o porte do empreendimento e o respectivo potencial poluidor. 

 

   Quando e Estado do Rio Grande do Sul descentraliza as ações ligadas 

ao licenciamento de atividades de impacto ambiental local, disciplinado por resoluções da 

Fundação Estadual de Proteção Ambiental,  cria-se  uma demanda de pessoal e de  estrutura 

própria para o desempenho das atividades de fiscalização, licenciamento e  material de 

expediente.  É notória a necessidade de recursos para gerir o sistema.  

 

   Com este Projeto de Lei, a Administração Municipal de Cândido Godói, 

busca equalizar o valor das taxas cobradas com as dos  demais Municípios da Região.  Com a 

iminência  de novos  empreendimentos licenciáveis no Município, cabe ao Poder Executivo 

criar  condições para  que os investimentos sejam mantidos nos limites territoriais do 

Município.   

                        A proposta de alteração da presente Lei, alcança especialmente 

empreendedores da  suinocultura, notadamente segmento que impulsiona nossa atividade 

primária,  gerando renda, empregos e divisas para o Município. As demais atividades 

licenciáveis de competência do Ente Municipal, são as previstas na Resolução 288 do 

Consema.   

             

                       Por derradeiro, estabelecida a competência  do Município para o 

Licenciamento das atividades, faz-se mister a   normatização da matéria,   para a manutenção 

do sistema e da estrutura de pessoal necessária ao bom andamento das atividades do 

Departamento do Meio Ambiente. 

 

   Diante do exposto, consideramos plenamente justificado o presente 

projeto de lei, pugnando desde já pela aprovação da matéria em apreciação.  

    

   Atenciosamente, 

 

Guerino Backes 

        Prefeito Municipal 

 

 


