
RESOLUÇÃO COMPAM Nº 03, DE 04 DE DEZEMBRO DE 2017

Estabelece  condições  para  o  protocolo  do
requerimento de anuências ambientais no âmbito
municipal nos termos da Lei Municipal nº 6.306,
de 29 de dezembro de 2015.

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;

· A Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro de 1997, a qual dispõe sobre a
revisão e complementação dos procedimentos e critérios utilizados para o licenciamento
ambiental.

RESOLVE:

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.

VIII - Elementos ambientais restritivos ao protocolo do requerimento de Licença Ambiental
Prévia e de Instalação – LAPI: são aqueles que quando existentes, individualmente ou em conjunto,
vedam o protocolo do requerimento da Licença Ambiental Prévia e de Instalação – LAPI, dentre os
quais:

a) Atividades cuja área licenciada apresente:

1) Área de Preservação Permanente – APP conforme previsto pela legislação
vigente;

2)  Área  Especial  de  Interesse  do  Ambiente  Natural  –  AEIAN  conforme
previsto pela legislação vigente;

3)  Unidade  de  Conservação  da  Natureza  –  UCN  conforme  previsto  pela
legislação vigente;

4) Corpo hídrico natural superficial;

5) Vestígio arqueológico e/ou paleontológico.

b) Atividades que exijam manejo vegetal de espécimes arbóreos (supressão e/ou 
transplante);

c) Atividades enquadradas para fins de licenciamento nos portes médio,  grande e
excepcional conforme previsto pela legislação vigente.



IX -  Elementos ambientais restritivos ao protocolo do requerimento de Licença Ambiental
Prévia, de Instalação e de Operação – LAPIO: são aqueles que quando existentes, individualmente
ou em conjunto, vedam o protocolo do requerimento da Licença Ambiental Prévia, de Instalação e
de Operação – LAPIO, dentre os quais:

a) Atividades cuja área licenciada apresente:

1) Área de Preservação Permanente – APP conforme previsto pela legislação 
vigente;

2)  Área  Especial  de  Interesse  do  Ambiente  Natural  –  AEIAN conforme  
previsto pela legislação vigente;

3)  Unidade de  Conservação da  Natureza  –  UCN conforme previsto  pela  
legislação vigente;

4) Corpo hídrico natural superficial;

5) Vestígio arqueológico e/ou paleontológico.

b) Atividades que exijam manejo vegetal de espécimes arbóreos (supressão e/ou 
transplante);

c) Atividades que gerem ou operem com resíduos perigosos conforme disposto no
artigo 64 da Lei Federal nº 7.404 de 23-12-2010;

d) Atividades que gerem ou operem com efluentes (exceto efluentes sanitários);

e)  Atividades  enquadradas  para  fins  de  licenciamento,  conforme  previsto  pela
legislação vigente, em códigos de ramo e respectivas tipologias relacionadas:

1) Lavra e beneficiamento mineral;



2)  Triagem,  armazenamento,  processamento,  beneficiamento  ou  aterro  de
resíduos sólidos;

3) Produção e abastecimento de combustíveis;

4) Produção/geração de energia elétrica;

5) Agrotóxicos;

6) Distritos, loteamentos, condomínios (residenciais / comerciais /industriais).

f)  Atividades  enquadradas para fins de licenciamento nos portes médio,  grande e
excepcional conforme previsto pela legislação vigente.

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  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento de Autorização Ambiental – AA as atividades que atendam as seguintes condições:

I - Não tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -  Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes
regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;

c) Resolução COMPAM nº 03/2017 e respectivas alterações.

Art.  5º  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento  de  Licença  Ambiental  Prévia  –  LAP  as  atividades  que  atendam  as  seguintes
condições:

I - Tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -   Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes
regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;

c) Resolução COMPAM nº 03/2017 e respectivas alterações.

III  -  Não  possuam  nenhuma  Licença  Ambiental  válida  na  data  do  protocolo  do
requerimento;

IV - A etapa de instalação e operação não esteja em curso.





Art.  6º  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento  de  Licença  Ambiental  Prévia  –  LAP (renovação)  as  atividades  que  atendam  as
seguintes condições:

I - Tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -  Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes
regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;

c) Resolução COMPAM nº 03/2017 e respectivas alterações.

III - Possuam Licença Ambiental Prévia – LAP válida na data do protocolo do requerimento;

IV - A etapa de instalação e operação não esteja em curso.

Art.  7º  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento de Licença Ambiental de Instalação – LAI as atividades que atendam as seguintes
condições:

I - Tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -  Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes
regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;

c) Resolução COMPAM nº 03/2017 e respectivas alterações.



III - Possuam Licença Ambiental Prévia – LAP válida na data do protocolo do requerimento;

IV - A etapa de instalação e operação não esteja em curso.

Art.  8º  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento de Licença Ambiental de Instalação – LAI (renovação) as atividades que atendam as
seguintes condições:

I - Tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -  Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes
regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;

c) Resolução COMPAM nº 03/2017 e respectivas alterações.

III - Possuam Licença Ambiental de Instalação – LAI ou Licença Ambiental Prévia e de
Instalação – LAPI válida na data do protocolo do requerimento;

IV - A etapa de operação não esteja em curso.

Art.  9º  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento de Licença Ambiental de Instalação – LAI (regularização) as atividades que atendam
as seguintes condições:

I - Tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -  Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes



regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;

c) Resolução COMPAM nº03/2017 e respectivas alterações.

III  -  Não  possuam  nenhuma  Licença  Ambiental  válida  na  data  do  protocolo  do
requerimento;

IV - A etapa de instalação já esteja em curso ou concluída;

V - A etapa de operação não esteja em curso.

Art.  10.  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento de Licença Ambiental de Operação – LAO as atividades que atendam as seguintes
condições:

I - Tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -  Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes
regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;

c) Resolução COMPAM nº 03/2017 e respectivas alterações.

III - Possuam Licença Ambiental de Instalação – LAI ou Licença Ambiental Prévia e de
Instalação – LAPI válida na data do protocolo do requerimento;

IV - A etapa de instalação já esteja concluída;



V - A etapa de operação não esteja em curso.

Art.  11.  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento de Licença Ambiental de Operação – LAO (renovação) as atividades que atendam as
seguintes condições:

I - Tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -  Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes
regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;

c) Resolução COMPAM nº 03/2017 e respectivas alterações.

III -  Possuam Licença Ambiental  de Operação – LAO ou Licença Ambiental  Prévia,  de
Instalação e de Operação – LAPIO válida na data do protocolo do requerimento.

Art.  12.  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento de Licença Ambiental de Operação – LAO (regularização) as atividades que atendam
as seguintes condições:

I - Tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -  Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes
regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;



c) Resolução COMPAM nº 03/2017 e respectivas alterações.

III  -  Não  possuam  nenhuma  Licença  Ambiental  válida  na  data  do  protocolo  do
requerimento;

IV - A etapa de instalação já esteja concluída;

V - A etapa de operação já esteja em curso.

Art.  13.  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento de Licença Ambiental Prévia e de Instalação – LAPI as atividades que atendam as
seguintes condições:

I - Tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -  Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes
regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;

c) Resolução COMPAM nº 03/2017 e respectivas alterações.

III  -  Não  possuam  nenhuma  Licença  Ambiental  válida  na  data  do  protocolo  do
requerimento, a etapa de instalação e operação não esteja concluída ou em curso e não apresentem
elementos ambientais restritivos conforme previstos nesta Resolução.

Parágrafo único. A anuência ambiental municipal através do protocolo do requerimento de
Licença  Ambiental  Prévia  e  de  Instalação  –  LAPI  é  optativa  podendo  o  requerente,  se  assim
preferir, solicitar sucessivamente, em atos administrativos distintos, a Licença Ambiental Prévia –
LAP  e  a  Licença  Ambiental  de  Instalação  –  LAI,  observadas  as  condições  previstas  nesta
Resolução.

Art.  14.  Serão  passíveis  de  anuência  ambiental  municipal  através  do  protocolo  do
requerimento de Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação – LAPIO as atividades que



atendam as seguintes condições:

I - Tenham perspectiva de continuidade no decorrer do tempo;

II  -  Tenham  códigos  de  ramo  e  respectivas  tipologias  relacionadas  nos  seguintes
regramentos:

a) Resolução CONSEMA nº 288/2014 e respectivas alterações ou;

b)  Convênio  de  Delegação  de  Competência  em  Ações  de  Meio  Ambiente  e
respectivas alterações ou;

c) Resolução COMPAM Nº 03/2017 e respectivas alterações.

III  -  Não  possuam  nenhuma  Licença  Ambiental  válida  na  data  do  protocolo  do
requerimento, a etapa de instalação e operação não esteja concluída ou em curso e não apresentem
elementos ambientais restritivos conforme previstos nesta Resolução.

Parágrafo único. A anuência ambiental municipal através do protocolo do requerimento de
Licença Ambiental Prévia, de Instalação e de Operação – LAPIO é optativa podendo o requerente,
se assim preferir, solicitar sucessivamente, em atos administrativos distintos, a Licença Ambiental
Prévia – LAP, a Licença Ambiental de Instalação – LAI e a Licença Ambiental de Operação – LAO,
observadas as condições previstas nesta Resolução.

Art.  15.  Revogadas  as  disposições  em  contrário,  esta  Resolução  entrará  em  vigor  45
(quarenta e cinco) dias após a data de sua publicação.


