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LEI Nº 1.301, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2014. 

 

 Altera a Lei N 1.052, de 16 de Dezembro de 2010. 

 

 O Prefeito Municipal. 

 Faço saber que o Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º O caput do Artigo 1º da Lei N 1.052, de 16 de Dezembro de 2010, a qual dispõe sobre o 

licenciamento ambiental e institui a taxa de licenciamento ambiental e florestal, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

... 

Art. 1 A construção, instalação, ampliação, e funcionamento de estabelecimentos e atividades 

utilizadores de recursos ambientais, considerados efetivos ou potencialmente poluidores, bem como os 

empreendimentos capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, e que sejam de interesse 

local, e atendendo ao disposto na Resolução CONAMA nº 237, de 19 de dezembro 1997, e Resolução 

CONSEMA nº 288, de 02 de outubro de 2014, com suas alterações, dependerão de prévio licenciamento da 

SMAMA (Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente), sem prejuízo de outras licenças 

legalmente exigíveis. 

... 

Art. 2º O § 1º do Artigo 12 da Lei N 1.052, de 16 de Dezembro de 2010, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

... 

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

impacto ambiental, ficam adotados os anexos à Resolução CONSEMA nº 288, de 02 de outubro de 2014, 

com suas alterações e os critérios utilizados na “Tabela de Enquadramento de Ramos de Atividades” da 

FEPAM – Fundação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Luis Roessler, publicada no Diário Oficial 

do Estado em 03/10/2014.  

... 

 Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Ramada, em 12 de Novembro de 2014. 

 

 

Nelson Dallabrida 

Prefeito Municipal em Exercício 

 

  Registre-se e Publique-se: 

 

                 

                  Róges Adorian  

Secretário Municipal de Administração 


