
RESOLUÇÃO COMPAM Nº 02, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017

Relaciona  conjunto  de  atividades  passíveis  de
anuência ambiental  municipal,  complementares
àquelas  já  relacionadas  em  resolução  do
Conselho  Estadual  do  Meio  Ambiente  –
CONSEMA ou delegadas por órgão federal ou
estadual ao município por instrumento legal ou
convênio.

O Conselho Municipal de Proteção Ambiental – COMPAM, órgão máximo da política ambiental
municipal,  no  uso  das  atribuições  legais  que  lhe  confere  o  artigo  273  da  Lei  Orgânica  do
Município, Lei Municipal nº 3.835/1994 e Resolução COMPAM nº 18/2014, e considerando:

· A Lei Municipal nº 6.306, de 29 de dezembro de 2015, a qual dispõe sobre a Anuência
Ambiental Municipal;

· A Resolução CONSEMA nº 288, de 2 de outubro de 2014 e respectivas alterações, a
qual  atualiza  e  define  as  tipologias,  que  causam ou que possam causar  impacto  de
âmbito  local,  para  o  exercício  da  competência  Municipal  para  o  licenciamento
ambiental, no Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 1º Para os fins previstos nesta resolução serão adotadas as seguintes definições:

I  -  Anuência  Ambiental:  consentimento  manifestado  pelo  órgão  ambiental  municipal
competente através da expedição de atos administrativos obrigatórios à realização de determinadas
atividades  utilizadoras  de  recursos  ambientais  e/ou  consideradas  efetivas  ou  potencialmente
poluidoras, capazes sob qualquer forma de causar degradação ambiental;

II -  Autorização Ambiental – AA: ato administrativo de caráter precário pelo qual o órgão
ambiental municipal competente anui a realização, naquilo que se aplicar, das etapas de localização,
instalação e operação de atividades que não tenham perspectiva de continuidade, estabelecendo para
tanto condições e restrições, as quais deverão ser observadas. O prazo de validade da Autorização
Ambiental, especificado no próprio ato administrativo, será de até 1 (um) ano, não podendo ser
renovado;

III -  Licença Ambiental Prévia – LAP: ato administrativo de caráter precário pelo qual o



órgão ambiental municipal competente anui a realização da etapa de localização de atividades que
tenham perspectiva  de  continuidade,  estabelecendo  para  tanto  condições  e  restrições,  as  quais
deverão ser observadas. O prazo de validade da Licença Ambiental Prévia, especificado no próprio
ato administrativo, será de 2 (dois) anos, podendo ser renovado por igual período;

IV - Licença Ambiental de Instalação – LAI: ato administrativo de caráter precário pelo qual
o  órgão  ambiental  municipal  competente,  depois  de  verificado,  quando  couber,  o  efetivo
cumprimento do que consta na Licença Ambiental Prévia, anui a realização da etapa de instalação
de  atividades  que  tenham  perspectiva  de  continuidade,  estabelecendo  para  tanto  condições  e
restrições,  as  quais  deverão  ser  observadas.  O  prazo  de  validade  da  Licença  Ambiental  de
Instalação, especificado no próprio ato administrativo, será de 2 (dois) anos, podendo ser renovado
por igual período;

V – Licença Ambiental Prévia e de Instalação – LAPI: ato administrativo de caráter precário
pelo qual o órgão ambiental municipal competente anui a realização das etapas de localização e
instalação  de  atividades  que  tenham  perspectiva  de  continuidade,  estabelecendo  para  tanto
condições e restrições, as quais deverão ser observadas. O prazo de validade da Licença Ambiental
Prévia e de Instalação, especificado no próprio ato administrativo, será de 2 (dois) anos, podendo
ser renovado por igual período, sequentemente, como Licença Ambiental de Instalação;

VI - Licença Ambiental de Operação – LAO: ato administrativo de caráter precário pelo qual
o  órgão  ambiental  municipal  competente,  depois  de  verificado,  quando  couber,  o  efetivo
cumprimento do que consta  na Licença Ambiental  de Instalação, anui  a realização da etapa de
operação de atividades que tenham perspectiva de continuidade, estabelecendo para tanto condições
e  restrições,  as  quais  deverão  ser  observadas.  O  prazo  de  validade  da  Licença  Ambiental  de
Operação,  especificado  no  próprio  ato  administrativo,  será  de  4  (quatro)  anos,  podendo  ser
renovado por igual período;

VII – Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação – LAPIO: ato administrativo
de caráter precário pelo qual o órgão ambiental municipal competente anui a realização das etapas
de  localização,  instalação  e  operação  de  atividades  que  tenham  perspectiva  de  continuidade,
estabelecendo  para  tanto  condições  e  restrições,  as  quais  deverão  ser  observadas.  O  prazo  de
validade  da  Licença  Ambiental  Prévia,  de  Instalação  e  Operação,  especificado  no  próprio  ato
administrativo, será de 4 (quatro) anos, podendo ser renovado por igual período, sequentemente,
como Licença Ambiental de Operação.

Art. 2º A realização de atividades com ou sem perspectiva de continuidade, incluindo as



etapas  de  localização,  instalação,  operação,  e  quando  couber,  modificação  e  desativação  das
mesmas, atividades estas de direito público ou privado, de pessoa física ou jurídica, utilizadoras de
recursos ambientais e/ou consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras, capazes sob qualquer
forma de causar degradação ambiental, cuja competência para o controle e fiscalização pertença ao
município, dependerão de anuência do órgão ambiental municipal competente, na forma da lei, sem
prejuízo de outras exigências legalmente cabíveis.

Art.  3º  O  órgão  ambiental  municipal  competente  no  exercício  do  seu  poder  de  polícia
administrativa,  e  consequente  controle  e  fiscalização,  manifestará  sua  anuência  às  atividades
referidas  no  artigo  2º  desta   Resolução  mediante  a  expedição  dos  seguintes  tipos  de  atos
administrativos:

I - Autorização Ambiental – AA;

II - Licença Ambiental Prévia – LAP;

III - Licença Ambiental de Instalação – LAI;

IV - Licença Ambiental Prévia e de Instalação – LAPI;

V - Licença Ambiental de Operação – LAO;

VI - Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação – LAPIO.

Art.  4º  Caberá  ao  órgão  ambiental  municipal  competente  a  autorização  ambiental  e
consequente controle e fiscalização das atividades:

I - Definidas como de impacto ambiental  local por esta Resolução conforme códigos de
ramo e tipologias relacionadas na Tabela 1 em anexo;

II  -  Delegadas  por  órgão  federal  ou  estadual  ao  município  por  instrumento  legal  ou
convênio.



Art.  5º  Caberá  ao  órgão  ambiental  municipal  competente  o  licenciamento  ambiental  e
consequente controle e fiscalização das atividades:

I - Definidas como de impacto ambiental local por Resolução do Conselho Estadual do Meio
Ambiente – CONSEMA ou órgão que venha a substituí-lo;

II - Definidas de forma complementar como de impacto ambiental local por esta Resolução
conforme códigos de ramo e tipologias relacionadas na Tabela 2 em anexo;

III  -  Delegadas  por  órgão  federal  ou  estadual  ao  município  por  instrumento  legal  ou
convênio.

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entrará em vigor 45 (quarenta
e cinco) dias após a data de sua publicação.



ANEXO I – ATIVIDADES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL

Tabela 1 – Atividades passíveis de autorização ambiental municipal.

Ramo Descrição

10,10 Manejo vegetal de espécimes arbóreos (poda, supressão e/ou transplante)

10,30 Movimentação de solo em áreas naturais (escavação, aterramento, compactação ou nivelamento)

20,10 Eventos sociais, turísticos, culturais ou esportivos em áreas verdes públicas

20,20 Outras intervenções em áreas verdes públicas

30,10 Recuperação de Área Ambientalmente Degradada



ANEXO II – ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

Tabela 2 – Atividades passíveis de licenciamento ambiental municipal.

Ramo Descrição
Unidade
de
Medida

Potencial
Poluidor

Porte

Mínimo Pequeno Médio Grande Excepcional

100.000
Casa  noturna,  boate,
danceteria, discoteca

Área
útil
(m²)

Baixo
De 0 a
99999999

- - - -

100.010 Salão de eventos
Área
útil
(m²)

Baixo
De 0 a
99999999

- - - -

100.020
Coleta  e  transporte  de
entulho

Área
útil
(m²)

Baixo
De 0 a
99999999

- - - -

100.030 Lavagem veículos
Área
útil
(m²)

Baixo
De 0 a
99999999

- - - -

100.040 Açougue
Área
útil
(m²)

Baixo
De 000 a
99999999

- - - -

100.050
Obras  civis  (exceto
residência unifamiliar)

Área
útil
(m²)

Baixo
De 500 a
99999999

- - - -

100.060

Uso e  ocupação em  Área
Especial  de  Interesse  do
Ambiente Natural – AEIAN
(exceto aquelas passíveis de
autorização  ambiental
municipal).

Área
útil
(m²)

Baixo
De 0 a
99999999

- - - -


