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LEI Nº 1.478, DE 14 DE MAIO DE 2018. 
 
 Altera dispositivos da Lei nº 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. 1° Ficam alterados os incisos IV e V do art. 4º e art. 5º da Lei Municipal nº 1.052, de 16 de 
Dezembro de 2010, que passam a vigorar com a seguinte redação: 

[...] 
Art. 4º [...] 

 IV - Licença de Operação Regularização – LOR: regularizando e autorizando a operação de 
atividades ou empreendimentos já existentes com medidas de controle ambiental e condicionantes 
determinadas para a operação, com validade de 04 (quatro) anos; 
 V - Licença Única – LU: autorizando a operação de atividades com porte mínimo ou pequeno, e 
grau de poluição baixo ou médio, podendo ser emitida na fase de planejamento, instalação, operação e 
em situações de obtenção de alvará de funcionamento, com validade de 04 (quatro) anos;  

[...] 
Art. 5º As atividades e empreendimentos de mínimo e pequeno porte, com grau de poluição baixo 

e médio, assim definidos pelo CONSEMA e pelo órgão ambiental estadual - FEPAM, sujeitar-se-ão ao 
licenciamento único (LU), de que trata o inciso V do art. 4º. 

[...] 
Art. 2º As Licença Única (LU) vigentes na data de publicação desta lei terão seu prazo de 

validade automaticamente alterado para quatro anos a contar da data de sua emissão. 
Art. 3º Os demais dispositivos da Lei Municipal nº 1.052, de 16 de Dezembro de 2010, 

permanecem inalterados.  
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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