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LEI  MUNICIPAL  Nº  4910/2013 
 
Reestrutura o Licenciamento Ambiental, 

institui as taxas, sanções penais  e dá 

outras providências. 

 
FERNANDO DA ROSA PAHIM, Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, Estado 

do Rio Grande do Sul, FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Vereadores 

aprovou e eu, em cumprimento ao que dispõe a Lei Orgânica do Município,  

Sanciono e Promulgo a seguinte LEI:  

 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 1° Ao Município compete buscar a compatibilização do desenvolvimento com a 

preservação da qualidade de vida da população, preservando o meio ambiente e o 

equilíbrio ecológico, visando à sustentabilidade, econômica, ambiental e social. 

Art. 2°Ao Município, como membro integrante do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente compete utilizar o procedimento do licenciamento ambiental como 

instrumento de gestão ambiental, visando ao desenvolvimento sustentável. 

Art. 3° Apresente Lei regulamenta os procedimentos para a concessão das 

licenças ambientais, constantes na  Legislação Federal, Estadual, e Lei Municipal 

nº. 4854/2012, que Institui o Código de Proteção Ambiental do Município de São 

Vicente do Sul. 

Art. 4º Compete à Secretaria Municipal de  Meio Ambiente emitir, além das 

licenças constantes no artigo 32º da Lei nº 4854/2012, os seguintes documentos: 

I – Declaração: constatação de informação técnica ou administrativa de processos 

ou documentação já existente na Secretária. 

II – Autorização: documento emitido que permite ao solicitante realizar pequenos 

atos. 

III – Certidão: informação de posicionamento sobre determinado fato que se 

encontra de posse da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 
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IV – Renovação de Licença: ato administrativo que deverá ser solicitado à 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente visando renovar as licenças ou as 

autorizações. 

V – Declaração de Isento: documento que será solicitado por qualquer cidadão, 

com rendimento inferior a um salário mínimo, devidamente comprovado no 

processo, desde que não sejam atividades com necessidade de emissão das 

licenças constantes do art. 5º desta Lei. 

Parágrafo único. Para o deferimento da Declaração de Isento, a pessoa deverá 

comprovar no processo administrativo a sua renda familiar, a qual não poderá ser 

superior a um salário mínimo nacional, não se aplicando às atividades que 

necessitarem de Licença Prévia, Licença de Instalação e a Licença de Operação. 

VI- Pedido de Autorização de Corte ou poda de árvores: documento que autoriza o 

corte ou poda de árvores em perímetro rural ou urbano.HEADAS 

28DEMARÇO 

§1º Os valores para os documentos constantes neste artigo fazem parte do Anexo 

III, desta Lei. 

CAPÍTULO II 

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

Art. 5° A Secretaria Municipal de  Meio Ambiente, no exercício de sua competência 

de controle, expedirá, com base em manifestação técnica obrigatória e em 

conformidade com a legislação federal, estadual e municipal pertinente, as 

seguintes licenças: 

I – Licença Prévia (LP):  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 e federais de uso e 

ocupação do solo; 

II – Licença de Instalação (LI): autorizando o inicio da implantação, de acordo com 

as especificações constantes do Projeto executivo aprovado; 

III – Licença de Operação (LO): autorizando, após as verificações necessárias, o 

inicio da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle 

de poluição, de acordo com o previsto nas Licenças Prévia e de Instalação. 
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§1° Todas as atividades definidas pelas resoluções do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente –CONAMA – e pelo Conselho Estadual do Meio ambiente – CONSEMA, 

receberão Licença Prévia, Licença de Instalação e a Licença de Operação. 

§2º Iniciadas as atividades de implantação e operação, antes da expedição das 

respectivas licenças, o dirigente do Órgão Executor da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente deverá, sob pena de responsabilidade funcional, comunicar o fato 

às entidades financiadoras dessas atividades, sem prejuízo da imposição de 

penalidades e adotar as medidas administrativas de interdição (parcial ou total), 

judiciais, de embargo e outras providências cautelares. 

§3º As licenças ambientais expedidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

deverão ser renovadas anualmente, ou a critério desta Secretaria, desde que 

respeitadas ás legislações estaduais e federais atinentes. 

§4º Para efeitos de fiscalização do licenciamento ambiental concedido, o órgão 

municipal de meio ambiente efetivará fiscalização regular e periódica cuja validade 

dar-se-á pelo período máximo de (01) um ano, a contar do licenciamento de 

operação ou ultima fiscalização. 

§5º O pedido de licença deverá ser acompanhado pelo Estudo de Impacto 

Ambiental – EIA, se a legislação federal ou estadual exigir, ou por solicitação do 

poder público municipal, correndo as despesas à conta do proponente do projeto; 

Art. 6° Compete à Secretaria Municipal de Meio Ambiente o licenciamento 

ambiental das atividades de preponderante interesse local. 

Parágrafo único. Consideram-se atividades de preponderante interesse local: 

I – As definidas por Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente; 

II – As definidas por Resolução do Conselho Estadual do Meio Ambiente; 

III – As definidas por Resolução do Conselho Municipal do Meio Ambiente - 

CONSEMA; 

IV – As repassadas por delegação de competência pelo órgão estadual 

competente. 
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CAPÍTULO III 

DO PROCEDIMENTO PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO 

Art. 7° O procedimento de licenciamento ambiental obedecerá às seguintes 

etapas: 

I – Definição pela Secretaria  Municipal de Meio Ambiente dos documentos, 

projetos e estudos ambientais necessários ao início do processo de licenciamento 

correspondente à licença a ser requerida; 

II – Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se a devida 

publicidade; 

III – Análise pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente  dos documentos, 

projetos e estudos ambientais apresentados, bem como a realização de vistorias 

técnicas, quando necessárias;CHARQUEADAS 

IV – Solicitação de esclarecimento e complementações em decorrência da análise 

dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, 

podendo haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e 

complementações não tenham sido satisfatórios; 

V – Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação 

pertinente; 

VI – Solicitação de esclarecimentos e complementações pela Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente  ao empreendedor, quando necessário, podendo haver 

reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não 

estiverem satisfatórios; 

VII – Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

VIII – Deferimento ou indeferimento do pedido de licença. 

Parágrafo único. No caso de empreendimento e atividade sujeitos ao Estudo do 

Impacto Ambiental – EIA, se verificada a necessidade de nova complementação 

em decorrência de esclarecimentos já prestados, conforme os incisos IV e VI deste 

artigo, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante decisão motivada e 
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com a participação do empreendedor, poderá formular novo pedido de 

complementação. 

Art. 8° A Secretaria Municipal de  Meio Ambiente definirá, se necessário, 

procedimentos específicos para as licenças ambientais, observadas a natureza, as 

características e as peculiaridades da atividade ou empreendimento e, ainda, a 

compatibilização do processo de licenciamento com etapas de planejamento, 

implantação e operação. 

Parágrafo único. Poderá ser admitido um único processo de licenciamento 

ambiental para pequenos empreendimentos e atividades similares e para aqueles 

integrantes de planos de desenvolvimento aprovados, previamente, pelo órgão 

governamental competente, desde que definida a responsabilidade legal pelo 

conjunto de empreendimentos ou atividades. 

Art. 9° A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá estabelecer prazos de 

análise diferenciados para cada modalidade de Licença – LP, LI e LO – em função 

das peculiaridades da atividade ou empreendimento, bem como para a formulação 

de exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 6 (seis) 

meses, a contar do ato de protocolar o requerimento até seu deferimento ou 

indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e audiência pública, 

quando o prazo será de até 12 (doze) meses. 

Parágrafo único. A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será 

suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou 

preparação de esclarecimentos pelo empreendedor. 

Art. 10º - As licenças terão os seguintes prazos de validade: 

I- A Licença Prévia (LP) terá validade de um ano; 

II- A Licença de Instalação  (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido no 

cronograma de instalação do empreendimento e da atividade, não podendo ser 

superior a quatro anos; 

III- O prazo de validade da Licença de Operação e da Autorização Ambiental 

será de no máximo um ano; 

Parágrafo Único: A renovação da Licença de Operação  (LO) deverá ser requerida 

com antecedência mínima de 60 dias da expiração do prazo de validade fixado na 
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respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a manifestação 

definitiva da secretaria Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 11º. O empreendedor deverá atender à solicitação de esclarecimentos e 

complementações formuladas pela Secretaria Municipal de  Meio Ambiente, dentro 

do prazo máximo de 4 (quatro) meses, a contar do recebimento da respectiva 

notificação, sob pena de arquivamento de seu pedido de licença. 

Art. 12º. O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá a 

apresentação de novo requerimento de licença, que deverá obedecer aos 

procedimentos estabelecidos no artigo 7° da presente Lei, mediante novo 

pagamento da Taxa de Licenciamento Ambiental. 

Art. 13º. Os prazos estipulados nos artigos 9º e 10º desta Lei poderão ser 

alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e da 

Secretaria Municipal de  Meio Ambiente conjuntamente com o Conselho Municipal 

de Meio Ambiente. 

Art. 14º. Tanto o deferimento quanto o indeferimento das licenças ambientais 

deverão basear-se em parecer técnico específico obrigatório, o qual deverá fazer 

parte do corpo da decisão. CHARQUEADASEMARÇO 1982 

Parágrafo único. Da decisão proferida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 

em caso de  indeferimento ao pedido de licença ambiental ou de sua renovação 

caberá recurso administrativo, no prazo de 30 (Trinta) dias, dirigido ao Conselho 

Municipal do Meio Ambiente – CONSEMA, como última instância administrativa. 

Art. 15º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante decisão motivada, 

poderá modificar os condicionantes e as medidas de controle e adequação, 

suspender ou cancelar uma licença quando ocorrer: 

I – Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 

II – Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiariam  a 

expedição da licença; 

III – Superveniência de riscos ambientais e de saúde. 

Parágrafo único. Ocorrendo alterações ambientais em determinada área, serão 

exigidas dos responsáveis pelos empreendimentos ou atividades já licenciadas as 

adaptações ou correções necessárias a evitar ou diminuir, dentro das 
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possibilidades técnicas comprovadamente disponíveis, os impactos negativos 

sobre o meio ambiente decorrentes da nova situação. 

 

CAPÍTULO IV 

DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

Art. 16º. Fica instituída a Taxa de Licenciamento Ambiental que tem como fato 

gerador o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades que 

possuem potencial poluidor local, a tabela de valores para os serviços de 

Licenciamento Ambiental será de acordo com o Anexo II, desta Lei. 

Parágrafo Único: Em atendimento a Resolução 237, de 19 de dezembro de 1997, 

o Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, também serão licenciadas 

pelo Município atividades delegadas pelo estado por instrumento legal ou convênio 

e todas as atividades previstas na Resolução 102/2005 de 21 de Outubro de 2005 

e 168/2007 de 19 de outubro de 2007, que faz parte integrante desta Lei, como 

Anexo I. 

Art. 17º. Os custos de serviços (taxas, vistorias, análises de processos) 

executados pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, necessários ao 

licenciamento ambiental, serão ressarcidos pelo interessado, considerando-se: 

I- Tipo de licença; 

II- O porte da atividade exercida ou a ser licenciada; 

III- O grau de poluição; 

IV- O nível de impacto ambiental local. 

§1º Os valores correspondentes a Taxa de Licenciamento Ambiental, conforme o 

tipo de licenciamento, o porte da atividade exercida ou a ser licenciada, o grau de 

poluição e o nível de impacto ambiental, constam como anexo na presente Lei. 

§2º A classificação das atividades conforme o porte e o potencial poluidor 

encontram-se na Tabela Resolução CONSEMA Nº 168/2007. 

§3º O Anexo I deverá ser revisto e atualizado pela secretaria Municipal de Meio 

Ambiente sempre que houver alteração da Legislação vigente, devendo o mesmo 

ser aprovado pelo CONSEMA (Conselho Municipal de Meio Ambiente de São 

Vicente do Sul)   levando-se em consideração a evolução cientifica e tecnológica. 
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§4º Os casos não previstos ou que necessitarem de atualização serão incluídos no 

Anexo I mediante Decreto do Poder Executivo, considerando o “caput” anterior. 

§5º Os valores arrecadados, provenientes do licenciamento ambiental, bem como 

de multas emitidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente serão revertidas 

para o Fundo Municipal de Meio Ambiente. 

Art. 18º. A Taxa de Licenciamento Ambiental terá sua base de cálculo, 

dependendo do porte do empreendimento e do potencial poluidor da atividade e os 

valores referentes a expedição dos documentos são os constantes na tabela 

contida no Anexo II e III desta Lei. 

§1° O porte do empreendimento e seu potencial poluidor serão os definidos pelo 

Conselho Nacional de Meio Ambiente ou Conselho Estadual de Meio Ambiente; 

§2° O Anexo I desta Lei não define as atividades de impacto local, constituindo 

apenas referência tributária; 

§3° Os valores previstos no Anexo I desta Lei deverão ser revistos anualmente 

pela VRM ou quando solicitado pela Secretaria Municipal de  Meio Ambiente, com 

aprovação do CONSEMA. 

§4º As licenças já autorizadas pelo Estado terão sua renovação no Município após 

a delegação de competência para tal atribuída pelo órgão estadual, com custo 

igual à Licença de Operação Municipal, obedecendo a seu porte e grau de 

poluição. 

Art. 19º. Caberá recurso administrativo no prazo de 30(trinta) dias, dirigidos ao 

Conselho Municipal de meio Ambiente, das seguintes decisões proferidas pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente: 

I – indeferimento de requerimento de licenciamento ambiental; 

II- aplicação de multas; 

III – demais penalidades impostas. 

§1º - Atendido ao disposto neste artigo, na fixação de valores de multas, a 

autoridade ambiental municipal levará em conta a capacidade econômica do 

infrator. 

§2º - A multa poderá ser reduzida em até 90% (noventa por cento) do seu valor se 

o infrator se comprometer, mediante acordo por escrito, a tomar medidas 

necessárias a evitar a continuidade dos fatos que lhe deram origem, cassando-se 
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a redução com o conseqüente pagamento integral da mesma, se essas medidas 

ou o seu cronograma não forem cumpridos. 

Art. 20º – Compete a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a expedição de 

normas gerais e procedimentos para a implantação e a fiscalização do 

licenciamento Impacto Local no Município presente nesta Lei. 

§1º O proprietário do estabelecimento ou seu preposto responsável permitirá sob 

as penas da lei, o ingresso da fiscalização no local das atividades potencialmente 

poluidoras para a inspeção de todas as suas áreas, e a permanência, pelo tempo 

que se tornar necessário, em estabelecimentos públicos e privados não lhes 

podendo negar informações, vistas a projetos, instalações, dependências e demais 

unidades do estabelecimento sob inspeção. 

§2º As autoridades policiais, quando necessário, deverão prestar auxilio aos 

agentes fiscalizadores no exercício de suas atribuições. 

 

CAPÍTULO V 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS AOS INFRATORES AMBIENTAIS, 

SANÇÕES EM RELAÇÃO AOS CRIMES AMBIENTAIS,  INFRAÇÕES E 

PENALIDADES 

 

Art. 21º. Os estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços que 

construírem, reformarem, ampliarem, instalarem ou fizerem funcionar, em qualquer 

parte do território municipal, atividades, obras ou serviços potencialmente 

poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ou entidades ambientais 

competentes, ou contrariando as normas legais vigentes, serão penalizados 

conforme o disposto na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e Decreto 

Federal nº 3.179, de 21 de setembro de 1999. 

Art. 22º. Considera-se infração ambiental toda a ação ou omissão que viole as 

regras jurídicas de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio 

ambiente, contidas nas leis, regulamentos e normas federais, do Estado e do 

Município, bem como as exigências técnicas decorrentes, constantes das licenças 

ambientais. 
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§1º Qualquer pessoa constatando infração ambiental poderá dirigir representação 

ás autoridades ambientais, para efeito do exercício do seu poder de policia. 

§2º A autoridade ambiental que tiver reconhecimento de infração ambiental é 

obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante processo administrativo 

próprio, sob pena de co-responsabilidade. 

§3º As infrações ambientais serão apuradas em processo administrativo próprio, 

assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições 

legais. 

Art. 23º - Aquele que direta ou indiretamente causar dano ao meio ambiente será 

responsabilizado administrativamente, independente de culpa ou dolo, sem 

prejuízo das sanções cíveis e criminais. 

Art. 24º - Responderá pelas infrações ambientais que, por qualquer modo as 

cometer, concorrer para a sua prática ou dela se beneficiar. 

Art. 25º - As pessoas físicas e jurídicas, inclusive a administração pública indireta 

ou direta, responsável pela poluição dos recursos ambientais no território do 

Município de São Vicente do Sul, ou que infrinjam qualquer dispositivo legal, seus 

regulamentos, ás normas, critérios, parâmetros e padrões estabelecidos em 

decorrência das legislações ambientais, serão punidos com as seguintes sanções: 

I - Advertência e Auto de Infração; 

II - Multa, que será regulamentada através de Decreto firmado pelo Chefe do 

Poder Executivo Municipal, conforme a gravidade da infração e por dia que 

persista a infração; 

III - Interdição, temporária ou definitiva nos termos da legislação em vigor; 

§1º - São Sanções restritivas de direito: 

I – a suspensão de registro, licença, permissão ou autorização; 

II – o cancelamento de registro, licença, permissão ou autorização; 

§2º A advertência será aplicada pela inobservância das disposições desta Lei e da 

legislação em vigor, ou de preceitos regulamentares, sem prejuízo das demais 

sanções previstas neste artigo. 

§3º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-lhes-ão 

aplicadas, cumulativamente, a sanções a elas cominadas. 
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§4º  As multas poderão ser convertidas, a requerimento do infrator, em serviço de 

preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, mediante 

formalização de Termo de Compromisso Ambiental. 

§5º Cabe ao  Conselho Municipal de Meio Ambiente deliberar quando ao 

requerimento, para posteriormente a secretaria Municipal de Meio Ambiente  firmar 

o Termo de Compromisso Ambiental. 

§6º Através do Termo de Compromisso Ambiental, firmado entre o órgão 

ambiental e o infrator, serão ajustadas as condições e obrigações a serem 

cumpridas pelos responsáveis pelas fontes de degradação ambiental, visando 

cessar os danos e recuperar o meio ambiente. 

§7º No termo de Compromisso Ambiental deverá constar obrigatoriamente a 

penalidade para o caso de descumprimento da obrigação assumida. 

§8º Cumpridas integralmente as obrigações assumidas pelo infrator, a multa 

poderá ser reduzida em até 90%(noventa por cento) do valor atualizado 

monetariamente. 

§9º A Multa aplicada será cobrada por dia,   sempre que o cometimento da 

infração se prolongar no tempo, até a efetiva cessação ou regularização da prática 

infracional mediante Termo de Compromisso. 

Art. 26º- Compete ao técnico designado aplicar as sanções previstas na 

Legislação  municipal. 

Art. 27º - As infrações ambientais serão processadas em expediente administrativo 

próprio, sendo sempre observada a legislação vigente. 

Art. 28º - O valor  multas  serão definidas pelo Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e normatizadas através de decreto do poder executivo. 

Art. 29º Os valores das multas de que trata esta Lei, serão corrigidos 

periodicamente, com base em índices estabelecidos na legislação pertinente. 

Art. 30º  A multa terá por base a unidade, hectare, metro cúbico, quilograma, metro 

quadrado, dúzia, cento, milheiros,  de acordo com o objeto lesado. 

Art. 31º As multas não pagas administrativamente, findado o prazo de vencimento, 

serão inscritas em divida ativa do município, para posterior cobrança judicial. 

Art. 32º Para imposição e gradação da penalidade a autoridade competente 

observará: 
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I – a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas 

conseqüências para a saúde pública e para o meio ambiente; 

II – os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse 

ambiental; 

III – circunstâncias atenuantes ou agravantes 

IV – a situação econômica do infrator, no caso de multa. 

§1º Para disposto neste art. Serão atenuantes as seguintes circunstâncias: 

I – menor grau de compreensão e escolaridade; 

II – arrependimento do infrator manifestado pela espontânea reparação do dano ou 

limitação da degradação ambiental causada; 

III – comunicação imediata do infrator as autoridades competentes, em relação a 

perigo iminente de degradação ambiental; 

IV – colaboração com os agentes encarregados da fiscalização e do controle 

ambiental. 

§2º Para efeito do disposto no inciso III, deste artigo, serão agravantes as 

seguintes circunstâncias: 

I – reincidência; 

II – a extensão e gravidade da degradação ambiental; 

III – a infração atingir um grande número de vidas humanas; 

IV – danos permanentes a saúde humana; 

V – impedir ou causar dificuldades a fiscalização; 

VI – tentativa de se eximir da responsabilidade atribuindo-a a outrem; 

Art. 33º - Constitui reincidência a pratica de nova infração ambiental cometida pelo 

mesmo agente no período de 3(três) anos, classificada como: 

I – especifica: cometimento de infração da mesma natureza; 

II – genérica: cometimento de infração ambiental de natureza diversa. 

Art. 34º - Sem obstar a aplicação das penalidades prevista nesta Lei, o infrator, é 

obrigado a reparar os danos causados ao meio ambiente por sua atividade. 

§1º sem prejuízo das sanções cíveis, penais e administrativas, e da 

responsabilidade em relação a terceiros, fica obrigado o agente causador do dano 

ambiental a avaliá-lo, recuperá-lo corrigi-lo e monitorá-lo, nos casos e prazos 

estabelecidos pela autoridade competente. 



  
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL 

     

 

 

 

CAPITULO VI 

DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 35º- O procedimento administrativo de penalização do infrator inicia com a 

lavratura do auto de infração. 

Ar. 36º O auto de infração será lavrado pela autoridade ambiental que houver 

constatado, na sede da repartição competente e no local em que foi verificada a 

infração, devendo conter: 

I – nome do infrator, seu domicilio e residência, bem como demais elementos 

necessários a sua qualificação e identificação civil; 

II – local, data e hora da infração; 

III – descrição da infração e menção do dispositivo legal transgredido; 

IV – penalidade a que está sujeito o infrator e o respectivo preceito legal que 

autoriza a sua imposição; 

V – notificação do autuado; 

VI – prazo de recolhimento no caso de multa; 

Art. 37º O infrator será notificado da infração pelo recebimento da notificação, por 

uma das seguintes formas: 

I – Pessoalmente, mediante protocolo; 

II – pelo correio, por meio de aviso de recebimento (AR); 

III – Por edital, publicado 2(duas) vezes em Jornal de circulação no Município; 

§1º - Na hipótese do infrator recusar-se a exarar sua ciência, tal circunstância 

deverá ser descrita pelo servidor que lavrou o auto de infração. 

§2º Quando a notificação ocorrer pela publicação de edital, o infrator será 

considerado efetivamente notificado 5(cinco) dias após a data da última 

publicação. 

Art. 38º - O autuado por infração ambiental poderá: 

I – apresentar defesa, no prazo de 20(vinte) dias, a contar da ciência do auto de 

infração, ao órgão responsável pela autuação, para julgamento; 

II – interpor recurso, no prazo de 20(vinte) dias, a contar da notificação da decisão 

do julgamento, á autoridade máxima do órgão autuante. 
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III – recorrer, em ultima distância administrativa, ao Conselho Municipal de Meio 

Ambiente. 

§1º Serão aceitas defesas e os recursos deverão ser apresentados por escrito e 

devidamente protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de São 

Vicente do Sul, para sua junção ao respectivo expediente administrativo de 

processamento de infração ambiental. 

Parágrafo Único – As defesas e os recursos não terão qualquer efeito suspensivo. 

Art. 39º - O infrator terá o prazo de 5(cinco) dias corridos para o pagamento da 

multa, contados da data de recebimento da notificação. 

 

CAPITULO VII 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 40º. As Taxas de Licenciamento Ambiental serão recolhidas para o Fundo 

Municipal de Meio Ambiente. 
HARQUEADAS 

Art. 41º. As atividades e empreendimentos em fase de instalação no Município de 

São Vicente do Sul, deverão regularizar o exercício da sua atividade, submetendo-

se, no que couber, ao disposto nesta Lei. 

§1° Em caso de serem identificadas atividades sem licenciamento ambiental  

necessário, será aplicada multa equivalente ao valor total da licença, de acordo 

com o porte, conforme tabela anexa. 

§2° Será concedido o prazo de 30 (trinta) dias para encaminhar a documentação 

para regularização do Licenciamento de Impacto Local. 

Art. 42º. As atividades e empreendimentos em operação no município de São 

Vicente do Sul, quando da entrada em vigor desta Lei, terão prazo de 01 (um) ano 

para adequação. 

§1° Os pedidos de licença deverão ser encaminhados com antecedência mínima 

de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo previsto no caput. 

§2° O disposto neste artigo não se aplica às atividades e empreendimentos 

sujeitas, até a entrada em vigor desta Lei, ao licenciamento pelo órgão ambiental 

estadual. 

Art. 43º. Terão eficácia no âmbito municipal as licenças concedidas pelo órgão 

ambiental estadual antes da publicação desta Lei, passando às atividades com 
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potencial impacto poluidor local a se submeter ao regramento municipal depois de 

expirada a validade das mesmas. 

Art. 44º. O poder Público Municipal poderá conceder incentivos fiscais no âmbito 

de sua competência, para as atividades que se destacarem na preservação e 

promoção do meio ambiente, mediante estudo particularizado aprovado pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

Parágrafo único. As licenças concedidas no âmbito estadual a atividades com 

impacto poluidor local anteriores a presente Lei terão suas renovações realizadas 

no Município de São Vicente do Sul. 

Art. 45º. Os casos não previstos nesta Lei deverão ser definidos pelo Conselho 

Municipal do Meio Ambiente. 

Art. 46º. Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as 

seguintes Leis: Lei Municipal nº 3495/1999, Lei Municipal nº 3746/2001, Lei 

Municipal nº 3747/2001, Lei Municipal nº 3748/2001. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL,  EM 14 DE 

FEVEREIRO DE 2013. 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

 EM DATA SUPRA. 

 

                                                                  FERNANDO DA ROSA PAHIM 

                                                                 PREFEITO MUNICIPAL 

MARIA HELENA MORRUDO C.VICENTE 

SEC.MUNIC.ADMINISTRAÇÃO 

Certifico que a presente lei foi afixada no quadro 

De avisos e publicações em 14/02/2013.livro 34. 
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ANEXO I 
 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL /CLASSIFICAÇÃO 
DE ATIVIDADES / PORTE / POTENCIAL POLUIDOR 

 

LEGENDA 

A Área útil 
(m²) 

AI
R 

Área 
irrigada (ha) 

N
V 

Número veículos 
Embarcações/aeronav

es 

VR Volume 
total de 
resíduos 
recebido

s 
(m3/mês

) 

AI Área 
inundad
a (ha) 

AT Área total 
(ha) 

P
A 

População atendida 
(nº hab.) 

N
M 

Número 
de 

matrizes 

<
= 

Menor 
ou igual 

C Compriment
o (KM) 

Q Vazão água (m3/dia) NC Número 
de 

cabeças 

>
= 

Maior 
ou igual 

VP Volume 
produção 
(m³/dia) 

A
D 

Área drenada (ha) VT Volume 
total de 
resíduos 
recebido
s (t/mês) 
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Tabela Resolução CONSEMA Nº 102/2005 

 

  
CÓDIGO 

 

ATIVIDADES  PORTE 
(tamanho) 

  Potencial 
Poluidor 

 

110,00 Atividades agropecuárias   

111,00 Irrigação   

111,30 Irrigação superficial-AIR Alto <=50 

111,40 Irrigação por aspersão/localizada-AIR Médio <= 50 

111,60 Drenagem agrícola-AD Médio <=5 

111,91 Barragem/açude de irrigação-AIR Alto <= 5 

112,00 Criação de animais de pequeno porte   

112,10 Criação de aves   

112,11 Criação de aves de corte-NC Médio <=36.000 

112,12 Criação de aves de postura-NC Médio  <=60.000 

112,13 Criação de matrizes de ovos-NC Médio <=36.000 

112,14 Incubatório – Pinto/mês Médio <=100.000 

112,20 Criação de outros animais   

112,21 Cunicultura e outros-NC Médio <=3.000 

114,00 Criação de animais de médio porte 
(confinado) 

  

114,20 Criação de suínos – com manejo de 
dejetos líquidos 

  

114,21 Criação de suínos- Ciclo completo com 
sistema de manejo de dejetos líquidos-NM 

Alto <=50 

114,22 Criação de suínos-Unidade produtora de 
leitões até 21 dias – com sistema de manejo 
de dejetos líquidos-NM 

Alto <=280 

114,23 Criação de suínos-Unidade produtora de 
leitões até 63 dias – com sistema de manejo 
de dejetos líquidos-NM 

Alto <=200 

114,24 Criação de suínos – Terminação – com 
sistema de manejo de dejetos líquidos-NM 

Alto <=500 

114,25 Criação de suínos- Creche- com sistema de 
manejo de dejetos líquidos-NM 

Alto <=2.000 

114,30 Criação de suínos – com manejo de 
dejetos sobre “camas” 

  

114,31 Criação de suínos – ciclo completo- com 
sistema de manejo de dejetos sobre “camas” 
- NM 

Médio <=75 

114,32 Criação de suínos -unidade produtora de 
Leitões até 21 dias- com sistema de manejo 

Médio <=420 
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de dejetos sobre “camas” - NM 

114,33 Criação de suínos- Unidade produtora de 
leitões até 63 dias- com sistema de manejo 
de dejetos sobre “camas” - NM 

Médio <=300 

114,34 Criação de suínos – Terminação- com 
sistema de manejo de dejetos sobre “camas”-
NC 

Médio <=750 

114,35 Criação de suínos – Creche- com sistema de 
manejo de dejetos sobre “camas”-NC 

Médio <=3.000 

116,00 Criação de animais de grande porte 
(Confinado) 

  

116,10 Criação de bovinos confinados-NC  Alto <=200 

116,20 Criação de outros animais de grande porte 
confinados-NC 

Alto <=200 

117,00 Criação de animais de grande porte (semi-
extensivo) 

  

117,10 Criação de bovinos (semi-extensivo)-NC Alto <=200 

119,00 Piscicultura   

119,20 Piscicultura sistema intensivo para 
engorda 

  

119,21 
 

Piscicultura de Espécies Nativas para 
engorda (sistema intensivo)-AI 

Baixo <=5 

119,22 Piscicultura de espécies Exóticas para 
engorda (sistema intensivo)-AI 

Médio <=5 

119,30 Piscicultura sistema semi-intensivo   

119,31 Piscicultura de espécies nativas (sistema 
semi-intensivo)- AI 

Baixo <=5 

119,32 Piscicultura de espécies exóticas (sistema 
semi-intensivo)- AI 

Médio <=5 

119,40 Piscicultura sistema extensivo   

119,41  Piscicultura de espécies nativas (sistema 
extensivo)- AI 

Baixo <=5 

119,42 Piscicultura de espécies exóticas (sistema 
extensivo)- AI 

Médio <=5 

1000,00 Indústrias de minerais não-metálicos   

1010,00 Beneficiamento de minerais não-metálicos   

1010,10 Beneficiamento de minerais não metálicos, 
com tingimento-A  

Alto <=250 

1010,20 Beneficiamento de minerais não metálicos, 
sem tingimento - A 

Médio <=40.000 

1020,00 Fabricação de cal virgem/hidratada ou extinta 
- A 

Médio <=2.000 

1030,00 Fabricação de telhas/tijolos/outros artigos 
de barro cozido 

  

1030,10 Fabricação de telhas/tijolos/outros artigos de Alto <=250 
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barro cozido, com tingimento- A 

1030,20 Fabricação de telhas/tijolos/outros artigos de 
barro cozido sem tingimento - A 

Médio <=10.000 

1040,00 Fabricação de material cerâmico   

1040,10 Fabricação de material cerâmico em geral - A Médio  <=2.000 

1040,20 Fabricação de artefatos de porcelana - A Médio <=2.000 

1040,30 Fabricação de material refratário - A Médio <=2.000 

1050,00 Fabricação de cimento/clínquer   

1051,00 Fabricação de peças/ornatos/estruturas/pré-
moldados de cimento, concreto, gesso - A 

Médio <=10.000 

1052,00 Fabricação de argamassa - A Médio <=2.000 

1053,00 Usina de produção de concreto - A Médio <=10.000 

1060,00 Fabricação de vidro e cristal   

1061,00 Fabricação de lã de vidro   

1061,20 Fabricação de artefatos de fibra de vidro - A Alto <=250 

1062,00 Fabricação de espelhos - A Alto <=2.000 

1100,00 Indústria metalúrgica básica   

1120,00 Fabricação de produtos metalúrgicos   

1121,00 Fabricação de 
estruturas/artefatos/recipientes /outros 
metálicos 

  

1121,10 Fabricação de estruturas/artefatos/recipientes 
/outros metálicos, com tratamento de 
superfície e pintura - A 

Alto <=250 

1121,20 Fabricação de estruturas/artefatos/recipientes 
/outros metálicos, com tratamento de 
superfície e sem pintura - A 

Alto <=250 

1121,30 Fabricação de estruturas/artefatos/recipientes 
/outros metálicos, sem tratamento de 
superfície e com pintura (exceto a pincel)- A 

Médio <=2.000 

1121,40 Fabricação de estruturas/artefatos/recipientes 
/outros metálicos, sem tratamento de 
superfície e com pintura a pincel -A 

Médio <=2.000 

1121,50 
 

Fabricação de estruturas/artefatos/recipientes 
/outros metálicos, sem tratamento de 
superfície e sem pintura- A 

Médio  <=10.000 

1123,00 Funilaria, estamparia e latoaria   

1123,10 Funilaria, estamparia, latoaria, com 
tratamento de superfície e com pintura - A 

Alto <=250 

1123,20 Funilaria, estamparia, latoaria, com 
tratamento de superfície e sem pintura-A 

Alto <=250 

1123,30 Funilaria, estamparia, latoaria, sem 
tratamento de superfície e com pintura 
(exceto a pincel) - A 

Médio <=2.000 

1123,40 Funilaria, estamparia, latoaria, sem Médio <=2.000 
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tratamento de superfície e com pintura a 
pincel- A 

1123,50 Funilaria, estamparia, latoaria, sem 
tratamento de superfície e sem pintura-A 

Médio <=10.000 

1124,00 Fabricação de telas de arame e artefatos 
de aramados 

  

1124,10 Fabricação de telas de arame e artefatos de 
aramados, com tratamento de superfície e 
com pintura – A 

Alto <=250 

1124,20 Fabricação de telas de arame e artefatos de 
aramados, com tratamento de superfície e 
sem pintura - A 

Alto <=250 

1124,30 Fabricação de telas de arame e artefatos de 
aramados, sem tratamento de superfície e 
com pintura (exceto a pincel) - A 

Médio <=2.000 

1124,40 Fabricação de telas de arame e artefatos de 
aramados, sem tratamento de superfície e 
com pintura a pincel - A 

Médio <=2.000 

1124,50 Fabricação de telas de arame e artefatos de 
aramados, sem tratamento de superfície e 
sem pintura-A 

Médio <=10.000 

1125,00 Fabricação de artigos de cutelaria e 
ferramentas manuais 

  

1125,10 Fabricação de artigos de cutelaria e 
ferramentas manuais, com tratamento de 
superfície e com pintura - A 

Alto <=250 

1125,20 Fabricação de artigos de cutelaria e 
ferramentas manuais, com tratamento de 
superfície e sem pintura - A 

Alto <=250 

1125,30 Fabricação de artigos de cutelaria e 
ferramentas manuais, sem tratamento de 
superfície e com pintura (exceto a pincel) - A 

Médio <=2.000 

1125,40 Fabricação de artigos de cutelaria e 
ferramentas manuais, sem tratamento de 
superfície e com pintura a pincel – A 

Médio <=2.000 

1125,50 Fabricação de artigos de cutelaria e 
ferramentas manuais, sem tratamento de 
superfície e sem pintura - A 

Médio <=10.000 

1200,00 Indústria Mecânica   

1210,00 Fabricação de máquinas e aparelhos   

1210,30 Fabricação de máquinas e aparelhos, com 
tratamento superfície inclusive tratamento 
térmico, sem fundição e sem pintura - A 

Alto <=250 

1210,40 Fabricação de máquinas e aparelhos, com 
tratamento superfície inclusive tratamento 
térmico, sem fundição e com pintura - A 

Alto <=250 
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1210,60 Fabricação de máquinas e aparelhos, sem 
tratamento superfície inclusive tratamento 
térmico, sem fundição e com pintura - A 

Médio <=2.000 

1210,80 Fabricação de máquinas e aparelhos, sem 
tratamento superfície inclusive tratamento 
térmico, sem fundição e sem pintura - A 

Médio <=10.000 

1220,00 Fabricação de utensílios, peças e 
acessórios 

  

1220,30 Fabricação de utensílios, peças e acessórios, 
com tratamento de superfície inclusive 
tratamento térmico sem fundição e sem 
pintura-A 

Alto <=250 

1220,40 Fabricação de utensílios, peças e acessórios, 
com tratamento de superfície inclusive 
tratamento térmico sem fundição e sem 
pintura - A 

Alto <=250 

1220,60 Fabricação de utensílios, peças e acessórios, 
sem tratamento de superfície, inclusive 
tratamento térmico, sem fundição e com 
pintura-A 

Médio <=2.000 

1220,80 Fabricação de utensílios, peças e acessórios, 
sem tratamento de superfície, inclusive 
tratamento térmico, sem fundição e sem 
pintura-A 

Médio <=10.000 

1300,00 Indústria de material elétrico, eletrônico, 
comunicações 

  

1310,00 Fabricação de material elétrico-Eletrônico, 
equipamentos para comunicação, 
informática 

  

1310,10 Fabricação de material elétrico-eletrônico, 
equipamentos para comunicação/informática, 
com tratamento superfície – A 

Alto <=250 

1310,20 Fabricação de material elétrico-eletrônico, 
equipamentos para comunicação, informática, 
sem tratamento superfície –A 

Médio <=2.000 

1330,00 Fabricação de aparelhos elétricos e 
Eletrodoméstico. 

  

1330,10 Fabricação de aparelhos elétricos e 
Eletrodoméstico, com tratamentos de 
superfície-A 

Alto <=250 

1310,20 Fabricação de aparelhos elétricos e 
Eletrodoméstico sem tratamentos de 
superfície-A 

Médio <=2.000 

1400,00 Indústria de material de transporte   

1410,00 Fabricação, montagem e reparação de 
veículos 
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1411,00 Rodoviários   

1411,10 Fabricação, montagem e reparação de 
automóveis/caminhonetes (inclusive cabine 
dupla)-A 

Alto <=2.000 

1411,20 Fabricação, montagem e reparação de 
caminhões, ônibus-A 

Alto <=2.000 

1411,30 Fabricação, montagem e reparação de 
motos, bicicletas e triciclos Etc.-A 

Alto <=2.000 

1411,40 Fabricação, montagem e reparação de 
reboques e/ou traillers-A 

Alto  <=2.000 

1414,00 Hidroviários   

1414,10 Fabricação, montagem e reparação de 
embarcações/ estruturas flutuantes-A 

Alto <=2.000 

1414,20 Fabricação, montagem e reparação de 
barcos de fibra de vidro-A 

Alto <=2.000 

1500,00 Indústria de madeira   

1510,00 Serraria e desdobramento da madeira-A Médio <=2.000 

1520,00 Beneficiamento e/ou tratamento de 
madeira 

  

1520,20 Secagem de madeira-A Médio <=2.000 

1530,00 Fabricação de placas/chapas madeira 
aglomerada/ 
prensada/compensada -A 

Médio <=2.000 

1540,00 Fabricação de artefatos/estrutura de 
madeira(exceto móveis)-A 
 

Médio <=2.000 

1540,10 Fabricação de artefatos de cortiça-A 
 

Baixo <=2.000 

1540,20 Fabricação de artefatos de bambu, vime, 
junco, palha trançada (exceto móveis)-A 

Baixo Todo 
 
 

1600,00 Indústrias de móveis   

1610,00 Fabrica de móveis de madeira, bambu, 
vime, junco 

  

1611,00 Com acessório de metal   

1611,10 Fabricação de móveis de madeira, bambu, 
Vime, junco com acessório de metal, com 
tratamento de superfície e com pintura 
(exceto a pincel)-A 

Alto <=250 

1611,20 Fabricação de móveis de madeira, bambu, 
Vime, junco com acessório de metal, com 
tratamento de superfície e sem pintura -A 

Alto <=250 

1611,30 Fabricação de móveis de madeira, bambu, 
Vime,  junco com acessório de metal, sem 
tratamento de superfície e com pintura 

Alto <=2.000 
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(exceto a pincel)-A 

1611,40 Fabricação de móveis de madeira,bambu, 
vime, junco com acessório de metal, sem 
tratamento de superfície e com pintura a 
pincel -A 

Médio <=2.000 

1612,00 Sem acessório de metal   

1612,10 Fabricação de móveis de madeira, bambu, 
vime, junco sem acessório de metal, com 
pintura a pincel (exceto a pincel)-A 

Médio <=2.000 

1612,20 Fabricação de móveis de madeira, bambu, 
vime, junco sem acessório de metal, com 
pintura a pincel a pincel -A 

Médio <=2.000 

1612,30 Fabricação de móveis de madeira, bambu, 
Vime, junco sem acessório de metal, sem 
pintura -A 

Médio <=10.000 

1620,00 Fabricação de móveis de metal   

1620,10 Fabricação de móveis de metal, com 
tratamento de superfície e com pintura -A 

Alto <=250 

1620,20 Fabricação de móveis de metal, com 
tratamento de superfície e sem pintura-A 

Alto <=250 

1620,30 Fabricação de móveis de metal, sem 
tratamento de superfície e com pintura -A 

Médio  <=2.000 

1620,40 Fabricação de móveis de metal, sem 
tratamento de superfície e sem pintura – A 

Médio <=10.000 

1630,00 Fabricação de móveis moldados de 
material plástico  

  

1630,10 Fabricação de móveis moldados de material 
plástico com tratamento de superfície-A 

Alto <=250 

1630,20 Fabricação de móveis moldados de material 
plástico, sem tratamento de superfície-A 

Médio <=10.000 

1640,00 Fabricação de estofados e colchões   

1640,10 Fabricação de colchões-A Médio <=2.000 

1640,20 Fabricação de estofados-A Baixo <=2.000 

1700,00 Indústria de papel e celulose   

1721,00 Fabricação de artefatos de papel, papelão, 
cartolina, cartão 

  

1721,10 Fabricação de artefatos de papel, papelão, 
cartolina, cartão com operações MOLHADAS-
A 

Alto <=250 

1721,20 Com operações secas   

1721,21 Fabricação de artefatos de papel, papelão, 
cartolina, cartão com operações SECAS com 
impressões gráficas-A 

Médio <=2.000 

1721,22 Fabricação de artefatos de papel, papelão, 
cartolina, cartão com operações SECAS sem 

Baixo Todo 
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impressões gráficas-A 

1800,00 Indústria de borracha   

1820,20 Fabricação laminados e fios de borracha – A Médio <=2.000 

1820,30 Fabricação de espuma de borracha e 
artefatos de espuma de borracha, inclusive 
látex-A 

Médio <=2.000 

1840,00 Recondicionamento de pneumáticos-A Médio <=2.000 

1900,00 Indústria de couros e peles   

1910,00 Secagem e salga de couros e peles (somente 
zona rural) – A 

Médio Todo 

1940,00 Fabricação de artefatos diversos de couros e 
peles (exceto calçado)-A 

Médio <=2.000 

2000,00 Indústria Química   

2020,00 Fabricação de produtos químicos-A Alto <=2.000 

2020,30 Fabricação de produtos de 
limpeza/polimento/ 
Desinfetantes-A 

Médio <=2.000 

2021,00 Fracionamento de produtos químicos-A Médio <=2.000 

2066,00 Produção de óleo/gordura/cera 
vegetal/animal/óleo essencial vegetal e outros 
produtos da destilação da madeira-A 

Alto <=2.000 

2080,10 Fabricação de tinta com processamento a 
seco-A 

Médio <=2.000 

2100,00 Indústria de Produtos Farmacêuticos e 
Veterinários 

  

2110,00 Fabricação de produtos farmacêuticos- A Alto <=2.000 

2110,10 Fabricação de produtos de higiene pessoal 
descartáveis-A 

Médio <=2.000 

2120,00 Fabricação de produtos veterinários-A Alto <=2.000 

2200,00 Indústria de Perfumarias, Sabões e Velas   

2210,00 Fabricação de produtos de perfumarias-A Médio <=2.000 

2210,10 Fabricação de cosméticos-A Médio <=2.000 

2220,00 Fabricação de sabões   

2220,10 Fabricações de sabões, com extração de 
lanolina-A 

Alto <=2.000 

2220,20 Fabricações de sabões, sem extração de 
lanolina-A 

Médio <=2.000 

2230,00 Fabricação de detergentes-A Médio <=2.000 

2240,00 Fabricação de Velas-A Baixo <=40.000 

2300,00 Indústria de produção de Matéria Plástica   

2310,00 Fabricação de artefatos de material 
plástico 

  

2310,10 Fabricação de artefatos de material plástico, 
com tratamento de superfície-A 

Alto <=250 

2310,20 Fabricação de artefatos de material plástico, Médio <=2.000 
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sem tratamento de superfície-A 

2310,21 Fabricação de artefatos de material plástico, 
sem tratamento de superfície, com impressão 
gráfica-A 

Médio <=2.000 

2310,22 Fabricação de artefatos de material plástico, 
sem tratamento de superfície, sem impressão 
gráfica-A 

Baixo <=2.000 

2320,00 Fabricação de canos, tubos e conexão 
plástica-A 

Baixo <=10.000 
 

2330,00 Fabricação de artefatos de acrílico-A Médio <=10.000 

2340,00 Fabricação de laminados plásticos-A Baixo <=10.000 

2400,00 Indústria têxtil   

2420,00 Fiação e/ou tecelagem   

2420,10 Fiação e/ou tecelagem, com tingimento-A Alto <=250 

2420,20 Fiação e/ou tecelagem, sem tingimento-A Médio <=10.000 

2440,00 Fabricação de estopa, ou material de 
estofamento, recuperação de resíduo têxtil-A 

Baixo <=10.000 

2500,00 Indústria de calçado/ vestuário/artefatos 
de tecido 

  

2510,00 Fabricação de calçados-A Médio <=2.000 

2511,00 Fabricação de artefatos/ componentes 
para calçados 

  

2511,10 Fabricação de artefatos, componentes para 
calçados, com tratamento de superfície-A 

Alto <=250 

2511,20 Fabricação de artefatos, componentes para 
calçados, sem tratamento de superfície –A 

Médio <=2.000 

2512,00 Atelier de calçados-A Baixo Todo 

2520,00 Confecção   

2520,10 Fabricação de vestuário-A Baixo <=40.000 

2520,11 Fabricação de roupas cirúrgicas e 
profissionais descartáveis-A 

Médio <=40.000 

2520,12 Malharia (somente confecção)-A Baixo <=40.000 

2520,20 Fabricação de colchas acolchoados e outros 
artigos de decoração em tecido-A 

Baixo <=40.000 

2530,00 Fabricação de artefatos de tecidos-   

2530,10 Fabricação de artefatos de tecidos, com 
tingimento-A 

Alto <=2.000 

2530,20 Fabricação de artefatos de tecidos, sem 
tingimento-A 

Baixo <=40.000 

2540,00 Tingimento de roupa/peça/artefatos de tecido-
A 

Alto <=2.000 

2550,00 Estamparia/outro acabamento em roupa, 
peça, tecido, artefatos de tecido/ exceto 
tingimento-A 

Baixo <=40.000 

2600,00 Indústria de produtos alimentares   
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2610,00 Beneficiamento de grãos   

2611,00 Secagem   

2611,10 Secagem de arroz-A Médio <=2.000 

2611,20 Secagem de outros grãos-A Médio <=2.000 

2612,00 Moagem de grãos-A Médio <=2.000 

2612,10 Moinho de trigo ou milho-A Médio <=2.000 

2612,20 Moinho de outros grãos-A Médio <=2.000 

2613,00 Torrefação e moagem   

2613,10 Torrefação e moagem de café-A Médio <=2.000 

2614,00 Engenhos   

2614,10 Engenho de arroz   

2614,11 Engenho de arroz com parboilização-A Alto <=2.000 

2614,12 Engenho de arroz sem parboilização-A Médio <=2.000 

2615,00 Outras operações de beneficiamento de 
grãos-A 

Médio <=2.000 

2620,00 Fabricação de origem animal   

2621,00 Matadouros, abatedouros   

2621,10 Matadouros/ abatedouros de bovinos   

2621,11 Matadouros de bovinos com fabricação de 
embutidos ou industrialização de carnes-A 

Alto <=250 

2621,12 Matadouros de bovinos sem fabricação de 
embutidos ou industrialização de carnes-A 

Alto <=250 

2621,20 Matadouros /abatedouros de suínos   

2621,21 Matadouro de suínos com fabricação de 
embutidos ou industrialização de carnes-A 

Alto <=250 

2621,22 Matadouro de suínos sem fabricação de 
embutidos ou industrialização de carnes-A 

Alto <=250 

2621,30 Matadouros / abatedouros de aves e/ ou 
coelhos 

  

2621,31 Abatedouro de aves e/ou coelhos com 
fabricação de embutidos ou industrialização 
de carnes-A 

Alto <=250 

2621,32 Abatedouro de aves e/ou coelhos sem 
fabricação de embutidos ou industrialização 
de carnes-A 

Alto <=250 

2621,40 Matadouros, abatedouros de bovinos e 
suínos 

  

2621,41 Matadouro de bovinos e suínos com 
fabricação de embutidos ou industrialização 
de carnes-A 

Alto <=250 

2621,42 Matadouro de bovinos e suínos sem 
fabricação de embutidos ou industrialização 
de carnes-A 

Alto <=250 

2621,50 Matadouros, abatedouro de outros 
animais 
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2621,51 Matadouro de outros animais com fabricação 
de embutidos ou industrialização de carnes-A 

Alto <=250 

2621,52 Matadouro de outros animais sem fabricação 
de embutidos ou industrialização de carnes-A 

Alto <=250 

2622,00 Processamento de produtos de abate   

2622,10 Fabricação de derivados de origem animal e 
frigorífico sem abate-A 

Médio <=2.000 

2622,20 Fabricação de embutidos-A Médio <=2.000 

2622,30 Preparação de conservas de carne-A Médio <=2.000 

2622,40 Produção de banha e gorduras animais 
comestíveis-A 

Alto <=2.000 

2622,50 Beneficiamento de tripas animais-A Médio <=2.000 

2623,00 Fabricação de ração balanceada farinha de 
osso, pena,  
alimentos para animais 

  

2623,10 Fabricação de ração balanceada, farinha de 
osso, pena, alimentos para animais com 
cozimento e/ou digestão -A 

Alto <=250 

2623,20 Fabricação de ração balanceada, farinha de 
osso, pena, alimentos para animais sem 
cozimento e/ou digestão (somente mistura)-A 

Médio <=2.000 

2624,00 Pescado   

2624,10 Preparação pescado/fabricação de conserva 
de pescado-A 

Alto <=250 

2624,20 Salgamento de pescado-A Médio <=2.000 

2625,00 Laticínio   

2625,10 Beneficiamento e industrialização de leite e 
seus derivados -A 

Alto <=250 

2625,20 Fabricação de queijos Alto <=250 

2625,30 Preparação de leite, inclusive pasteurização -
A 

Médio <=2.000 

2625,40 Posto de resfriamento de leite-A Médio <=2.000 

2630,00 Açúcar e doce   

2631,00 Fabricação /refinação de açúcar   

2631,10 Fabricação de açúcar refinado-A Alto <=250 

2632,00 Fabricação de doce   

 2632,10 Fabricação de doce em pasta, cristalizados, 
em barra- A 

Médio <=2.000 

2632,20 Fabricação de sorvetes /bolo e tortas 
geladas/ coberturas-A 

Médio <=2.000 

 
2632,30 

Fabricação de balas/caramelos/ pastilhas/ 
dropes/bombons /chocolates/gomas-A 

Médio <=2.000 

2640,00 Fabricação de massas alimentícias (inclusive 
pães), bolachas e biscoitos-A 

Médio <=2.000 

2650,00 Fabricação de condimentos, temperos,   
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 fermento 

2651,00 Fabricação de condimento-A Baixo <=40.000 

2652,00 Fabricação de temperos   

2652,10 Fabricação de vinagre-A Médio <=2.000 

2652,20 Preparação de sal de cozinha-A Baixo <=40.000 

2653,00 Fabricação de fermentos e leveduras-A Médio <=2.000 

2660,00 Fabricação de conservas, exceto de carne e 
pescado-A 

Alto <=2.000 

2670,00 Fabricação de proteína   

2670,10 Fabricação de proteína texturizada e 
hidrolisada de soja-A 

Alto <=250 

2670,20 Fabricação de proteína texturizada de soja-A Alto <=250 

2670,30 Fabricação de proteína hidrolisada de soja-A Alto <=250 

2680,00 Seleção, lavagem, pausterização de ovos, 
frutas, legumes 

  

2680,10 Seleção e lavagem de ovos-A Médio <=10.000 

2680,20 Seleção e lavagem de frutas-A Médio <=10.000 

2680,30 Seleção e lavagem de legumes e/ou 
verduras-A 

Baixo <=10.000 

2680,40 Pausterização de ovo líquido-A Médio <=10.000 

2690,00 Fabricação de produtos alimentares 
diversos 

  

2691,00 Preparação de refeições indústrias-A Médio <=2.000 

2692,00 Erva/chá   

2692,10 Fabricação de erva-mate-A Baixo <=10.000 

2692,20 Fabricação de chás e ervas para infusão-A Baixo <=40.000 

2693,00 Fabricação de produtos derivados da 
mandioca-A 

Alto <=250 

2694,00 Refino/preparação de óleo/gordura 
vegetal/animal/ 
manteiga de cacau -A 

Alto <=250 

2695,00 Fabricação de gelatina-A Alto 
 

<=250 

2696,00 Fabricação de outros produtos alimentares 
não especificados-A 

Médio <=2.000 

2700,00 Indústria de bebidas   

2710,00 Fabricação de bebidas alcoólicas   

2710,10 Fabricação de cerveja/chope/malte-A Alto <=250 

2710,20 Fabricação de vinhos-A Alto <=250 

2710,21 Cantina rural (produção de até 180.000 
l/ano)-A 

Baixo Todo 

2710,30 Fabricação de aguardente, licores, outros 
destilados -A 

Alto <=250 

2710,40 Fabricação de outras bebidas alcoólicas-A Alto <=250 

2720,00 Fabricação de bebidas não alcoólicas   
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2720,10 Fabricação de refrigerantes-A Alto <=250 

2720,20 Concentradoras de suco de frutas-A Alto <=250 

2720,30 Fabricação de outras bebidas não alcoólicas-
A 

Alto <=250 

2730,00 Engarrafamento de bebidas INCLUSIVE 
engarrafamento e gaseificação água mineral 
com ou sem lavagem garrafas-A 

Médio <=2.000 

2800,00 Indústria do fumo   

2810,00 Preparação do fumo/fabricação de 
cigarro/charuto/ 
cigarrilhas/etc.-A 

Médio <=2.000 

2820,00 Conservação do fumo-A Médio <=2.000 

2900,00 Indústria editorial e gráfica   

2910,00 Confecção de material impresso-A Médio <=250 

3000,00 Indústrias diversas   

3001,00 Fabricação de jóias/bijuterias   

3001,10 Fabricação de jóias/bijuterias, com tratamento 
de superfície-A 

Alto <=250 

3001,20 Fabricação de jóias/bijuterias, sem tratamento 
de superfície-A 

Médio <=2.000 

3002,00 Fabricação de enfeites diversos   

3002,10 Fabricação de enfeites diversos, com 
tratamento de superfície-A 

Alto <=250 

3002,20 Fabricação de enfeites diversos, sem 
tratamento de superfície-A 

Baixo <=2.000 

3003,00 Fabricação de aparelhos e instrumentos, 
exceto do ramo metal-mecânico  

  

3003,10 Fabricação de instrumentos de precisão não 
elétricos-A 

Médio <=2.000 

3003,20 Fabricação de aparelhos p/ uso médico, 
odontológico e cirúrgico-A 

Médio <=2.000 

3003,21 Fabricação de aparelhos ortopédicos-A Médio <=2.000 

3003,30 Fabricação de aparelhos e materiais 
fotográficos e/ou cinematográficos - A 

Médio <=2.000 

3003,40 Fabricação de instrumentos musicais e fitas 
magnéticas-A 

Médio <=2.000 

3003,41 Indústria fonográfica-A Médio <=2.000 

3003,50 Fabricação de extintores-A Alto <=2.000 

3003,60 Fabricação de outros aparelhos e 
instrumentos não específicos-A 

Médio <=2.000 

3004,00  Fabricação de escovas, pincéis, vassouras, 
etc.-A 

Médio <=2.000 

3005,00 Fabricação de cordas/cordões e cabos-A Baixo <=10.000 

3006,00 Fabricação de gelo (exceto gelo seco) - A Baixo <=10.000 

3007,00 Lavanderia industrial   
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3007,10 Lavanderia industrial para roupas e artefatos 
industriais-A  

Alto <=250 

3007,20 Lavanderia industrial para roupas e artefatos 
de uso doméstico-A 

Alto <=2.000 

3008,00 Fabricação de artigos esportivos-A Médio <=2.000 

3009,00 Laboratório de testes de processos/produtos 
industriais-A 

Médio <=2.000 

3010,00 Serviços de tratamento de superfícies    

3010,10 Serviços de galvanoplastia-A Alto <=250 

3010,20 Serviços de fosfatização/ anodização/ 
decapagem/ ECT, exceto galvanoplastia -A 

Alto <=250 

3011,00 Serviço de usinagem-A Alto <=250 

3100,00 Resíduo Sólido Industrial   

3120,00 Classe II   

3123,00 Beneficiamento de Resíduo Sólido classe II - 
VT 

Médio <=35 

3124,00 Armazenamento ou comércio de Resíduo 
Sólido Industrial Classe II (inclusive 
sucateiros)-A 

Médio <=5.000 

3125,00 Classificação/Seleção de Resíduo Sólido 
Industrial Classe II-A 

Médio <=5.000 

3130,00 Classe III   

3132,00 Beneficiamento de Resíduo sólido Industrial 
classe III - VR 

Baixo Todo 

3133,00 Armazenamento ou comercialização de 
resíduo sólido Industrial classe III (inclusive 
sucateiros e desmanche de veículos)-A 

Baixo Todo 

3134,00 Classificação/Seleção de Resíduo sólido 
industrial Classe III-A 

Baixo Todo 

3135,00 Reciclagem de resíduo sólido Industrial 
classe III-VR 

Baixo Todo 

3136,00 Recuperação de área degradada por Resíduo 
Sólido Industrial classe III-A 

Baixo Todo 

3136,10 Monitoramento de área degradada por 
resíduo sólido industrial classe III-A 

Baixo Todo 

3400,00 Atividades diversas/Obras civis   

3410,00 Atividades diversas   

3411,00 Berçário micro-empresa-A Baixo Todo 

3412,00 Cemitérios-AT Baixo <=2 

3414,00 Parcelamento do solo para fins 
residenciais 

  

3414,10 Loteamento residencial   

3414,11 Condomínio unifamiliar Loteamento 
residencial-AT 

Médio <= 5 
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3414,12 Condomínio plurifamiliar loteamento 
residencial-AT 

Médio <= 5 

3414,20 Sítios de lazer-AT Médio <=5 

3414,30 Desmembramento-AT Médio <=5 

3450,00 Obras civis   

3451,10 Rodovias de domínio municipal-C Alto Todo 

3454,00 Metropolitanos-C Alto <=10 

3457,00 Obras de urbanização (muros, calçadão, 
acessos, etc.)-AT 

Médio <=5 

3459,00 Diques (exceto de atividades agropecuárias)-
C 

Alto <=10 

3462,00 Canais para drenagem (exceto de atividades 
agropecuárias)-C 

Alto <=10 

3463,10 Canalização de cursos da água em área 
urbana-C 

Alto <=2 

3464,00 Obras de arte   

3464,10 Pontes-C Médio <=0,1 

3464,20 Viadutos-C Médio <=0,1 

3500,00 Serviços de utilidade   

3510,00 Energia elétrica   

3510,10 Produção de energia termelétrica (Usina 
termelétrica) – Potência (MW) 

Alto <=0,5 
 

3510,20 Transmissão de energia elétrica-C Médio <=20 

3511,00 Água   

3511,10 Sistema abastecimento água (Q>20% vazão 
fonte abastecimento)-PA 

Médio <=50.000 

3511,20 Estação de tratamento de água (Q>20% 
vazão fonte abastecimento)-PA 

Alto <=50.000 

3514,00    

3514,10 Limpeza de canais urbanos Alto <=2 

3540,00 Resíduo sólido urbano e de serviços de 
saúde 

  

3545,00 Classificação/Seleção de Resíduos sólidos 
urbanos- A 

Médio Todo 

4700,00 Transportes, terminais e depósitos   

4720,00 Portos e similares   

4720,10 Atracadouros-C Médio <=0,1 

4720,20 Marinas-A Médio <=250 

4720,30 Ancoradouros-c Médio <=0,05 

4730,00 Terminais   

4730,10 Heliportos - A Médio Todo 

4730,20 Teleféricos-C Médio <=0,05 

4750,00 Depósitos   

4750,10 Depósitos de produtos químicos (sem 
manipulação, inclusive depósito de GLP em 

Médio <=2.000 
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botijões)-A 

6110,00 Turismo   

6111,00 Complexos turísticos e de lazer, inclusive 
parques temáticos-AT 

Médio <=5 

6112,00 Pistas de corrida   

6112,10 Autódromo-AT Médio <=5 

6112,20 Kartródomo-AT Médio <=5 

6112,30 Pista de MotoCross-AT Médio <=5 
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Tabela Resolução CONSEMA Nº168/2007 
 

CÓDIGO 
 

ATIVIDADES  PORTE 
                                                                                   
(tamanho) 

  Potencial 
Poluidor 

 

510,00 Pesquisa Mineral – Área requerida ao 
DNPM em ha 

Médio <=100 

520,00 Recuperação de áreas mineradas - Área 
requerida ao DNPM em ha 

Médio <=2 

532,61 Lavra de Granitos para Uso imediato na 
construção civil- a céu aberto, sem britagem 
e com recuperação de área degradada - 
Área requerida ao DNPM em ha 

Médio <=2 

532,63 Lavra de arenito para uso imediato na 
construção civil - a céu aberto, com 
beneficiamento, e com recuperação de área 
drenada - Área requerida ao DNPM em ha 

Médio <=2 

532,71 Lavra artesanal de Granitos para uso 
imediato na construção civil – a céu aberto, 
com beneficiamento, sem britagem e com 
recuperação de área degradada - Área 
requerida ao DNPM em ha 

Médio <=2 

534,30 Lavra de Saibro – a céu aberto, sem 
beneficiamento, fora de recurso hídrico e 
com recuperação de área degradada - Área 
requerida ao DNPM em ha 

Médio <=2 

534,40 Lavra de Argila – a céu aberto, sem 
beneficiamento, fora de recurso hídrico e 
com recuperação de área degradada - Área 
requerida ao DNPM em ha 

Médio <=2 

3514,10 Desassoreamento de cursos d’água 
correntes (limpeza ou drenagem)-Exceto de 
atividades agropecuárias – Metros lineareas 

Alto <=500 
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ANEXO II 
 

Tabela em VALOR DE REFERENCIA MUNICIPAL (VRM) dos valores a serem 
cobrados do empreendedor no município de São Vicente do Sul: 

   

TABELA DE VALORES PARA SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL CONSTANTE NO ANEXO I, EM VALORES DE REFERÊNCIA 

MUNICIPAL (VRM) 

Porte 
Potencial 
Poluidor 

LP 

(Licença 
Prévia) 

LI  

(Licença de 
Instalação) 

LO 

(Licença de 
Operação) 

Mínimo 

B (Baixo) 5 5 5 

M (Médio) 7 7 7 

A (Alto) 9 9 9 

Pequeno 

B (Baixo) 8 19 12 

M (Médio) 9 20 14 

A (Alto) 10 24 19 

Médio 

B (Baixo) 12 25 20 

M (Médio) 16 38 28 

A (Alto) 23 47 39 

Grande 

B (Baixo) 24 48 42 

M (Médio) 38 67 57 

A (Alto) 47 79 84 

Excepcional 

B (Baixo) 48 86 86 

M (Médio) 74 103 151 

A (Alto) 94 200 200 
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ANEXO III 

 
                                                                  VALORES PARA OUTROS DOCUMENTOS LICENCIATÓRIOS EM VRM  

Abreviatura Descrição do Documento Data Início Vigência Valor  

DISLIC DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE 
LICENCIAMENTO 

01/01/2011          
10 

DLICMU DECLARAÇÃO DE LICENCIAMENTO 
MUNICIPALIZADO 

01/01/2011           
10 

DGERAL DECLARAÇÃO GERAL 01/01/2011           
10 

DARE DECLARAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE 

01/01/2011            
14 

AUTGER AUTORIZAÇÃO GERAL 01/01/2011            
35 

AUTHER AUTORIZAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE 
HERBICIDA 

                               
28 
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ANEXO IV 

TABELA DE LICENCIAMENTO FLORESTAL 
Tabela Resolução CONSEMA Nº 110/2005 

 

Atividades Listadas 
no anexo 1 resolução 
do CONAMA 237/97 

Características da 
Atividade para impacto 

local 

Porte para impacto local Grau de 
poluição 

Valor 
em 

VRM 

Manejo de Recursos 
Naturais 

Uso dos Recursos 
Naturais 

   

Exploração de 
produtos e 

subprodutos 
florestais 

Descapoeiramento em 
propriedades com áreas 
menor ou igual a 25ha – 

AM 

Área de manejo de até 20 
ha 

Alto 25 

 Descapoeiramento em 
propriedades maiores 
que 25 há –AM 

Área de manejo de até 
80% da área da 
propriedade, no limite 
máximo de 100ha 

Alto 36 

 Manejo de florestas 
nativas, através do 

corte seletivo-V 

Exploração de até 10m3 
de toras 

Médio 26 

 Exploração de florestas 
plantadas com espécies 

nativas-AM 

Todo Médio 26 

 Aproveitamento de 
árvores em casos de 
calamidade pública 

causada por fenômenos 
naturais-AM 

Todo Alto 34 

Obras e 
Empreendimentos 

Manejo de vegetação 
para a implantação ou 
ampliação de obras ou 

atividades citadas neste 
anexo – AM 

Área de manejo de até 
5,0ha 

Alto 40 

Paisagismo Manejo da arborização 
urbana – AT 

Todo Pequeno 16 

 Podas de espécies 
imunes ao corte 

Todo Pequeno 25 

 Transplantes de 
espécies imunes ao 
corte ou outras – I 

Todo Alto 25 

Legenda - AM - Área de manejo 
I - Indivíduo (unidade) 

V - Volume (m3) 
AT - Área Total 


