
ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA
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coNSTRUINDO UMA NOVA HISTÓRIA

LEI N" I.786 DE 21 DE NOVEMBRO DE 20I7

"DISPÔE SOBRE A ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEI

N". t.182 DE 26.0E.2009, QUE TRATA DA COBRANÇA PELOS

SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRETARIA ADJUNTA DE

MEIO AMBIENTE.SAMA, NO LICENCIAMENTO DE

ESTABELECTMENTOS E DE ATIVIDADES' E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS."
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o senhor ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito Municipal de.laciara Estado de Mato Grosso, no uso e

gozo de suas atribuições legais, encaminha para deliberação da câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. lo Fica a Secretaria Adjunta do Meio Ambiente - SAMA, autorizada a cobrar pelos serviços de análise, inspeção e

vistoria, para fins de licencianento, dos estabelecimentos e atividades que utilizem recursos ambientais' observados os

parâmetros definidos nos Anexos I a vll desta lei.

Parágrafo único. A arrecadação advinda dos sewiços cobrados por esta lei constituirá Receita do Fundo Municipal do

Meio Ambiente . FMA, que revener.se.á em ações, programas, projetos, atividades e equipamentos necessários à execução

da Politica Municipal do Meio Ambiente-

Art. 2.. É sujeito passivo dê recolhirnento desta taxa todo aquele que exerçâ as atividades constantes do Anexo único da

Resolução CONSEMA n" E52014 ou outra que sucedê-la'

Art.30. A Taxa é devida por atividade licenciável pelo Município no ato de protocolo do devido processo administrativo

de licenciamento ambiental municipal e os seus valores sâo os fixados nos Anexos II, Itl e V desta Lei' sendo que o anexo

V é especifico para atividades Agrossilvipastoril'

Art. 4.. A sAMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença ambiental, observado o cronograma

apresentado pelo empreendedor e os seguintes limites:

I - Licença PréYia: minimo de 3 (três) anos e mâximo de 4 (quatro) anos;

II _ Licença de Instalação: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 5 (cinco) anos; III - Licença de oPeraçãO: mínimo de 3

(três) anos e máximo de 6 (seis) anos; IV - Licença de Operação Provisória: máximo de 3 (três) anos'

Art, 5". Fica isenta do pagamento de licenciamento ambiental a implantação de obras Públicas municipais e unidades de

saúde da rede pública ou Íilantrópicas

Art. 6.. Fica assegurado o desconto de 3070 (trinta por cento) sobre as taxas de renoYação de licença de operação dos
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empreendimentos que atenda, a pelo menos, um dos itens abaixo:
r
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSÍRUINDO UIVIA NOVA HISTORIA

l) utilizem resíduos para reciclagem;

2) utilizem resíduos para geração de energia;

3) reaproveitem a água utilizada;

4) disponham de certificação por órgão credenciado em qualidade ambiental, nos termos do regulamento;

5) implementem plano de gerenciamento de resíduos sólidos.

6) sejam de responsabilidade direta de Prefeituras, Órgãos do coverno Estadual, órgãos do Governo

Federal,Organização não Governamental - ONG e Organização da Sociedade Civil de Interesse Púbtico - OSCIP

§ l' Os descontos não serào cumulativos.

§ 2. A comprovação da existência dos itens de que trata o caput será Íêitas na ocasião das vistorias.

§ 3. O empreendcdor é responsável peta manutenção do item pelo qual recebeu o beneticio no decorrer do luncionatnento

de sua atividade. A consratação do não funcionamento de qualquer dos itens peto qual foi beneficiado ensejará e missào

compulsória de boleto com os valores referentes ao beneficio sem prcjuizo das sançÔes penais e administrativas pelo

fornecimento de infonnações nâo comprováveis.

Art. ?". Fica assegurado o desconto de 50% (cinqüenta poÍ cento) sobre a taxa de renovação de Licença Prévia -LP e de

Licença de lnstalação -Lt quando o requerimento de renovação for realizado no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do

vencimento da licença em vigor.

parágrafo único. Nas hipóteses em que o prazo de validade da Licença de operaçâo LO seja superior a 03 (três) anos' o

empreendedor deverá recolher, anualmente, l0% (dez Por cento) do valor em UPFÀIT da referida licença. a titulo de

pagamento pelos serr iços de fiscalização e monitommento'

Art. 8". Fica a SAMA autorizada a cobrar pelo ingresso, uso do espaço fisico e utilização de imagens de unidades de

conservaçào e jardins zoobotânicos, sendo a importância arrecadada revertida para a manutenção das respectivas áreas' nos

seguintes termos:

t - ingresso: até 8% (dez por cento) de I (uma) UPF/MT; tl - uso do espaço fisico: de 8 a 120 UPF/MTI

ll - utilização de imagens: de 8 a 65 UPF/MT'

Art, 9". Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, REVoGANDO as disposições em contlário, especialmente a lei

Nol.182 DE 26.08.2009
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GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

DESPACHO: Sanciono a presente Lei sem ressalvas'

Registrada e publicada de acordo com a legislação vigente, com afixaçâo nos lugares de costume estabelecidos por Lei

Municipal. Data Supra
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MENSAGEM AO PI{O.IETO DE LEI 03 DE 03 DE MARÇO DE 2OI7

Senhor Presidente,

Senhores Vereadores;

Cumpre-me, através do presente, encaminhar a esta Augusta Casa de Leis' o Projeto de Lei no 03 de 03

de março de 2017, o qual DISPÕE soBRE A ALTERAÇÃo E coNSoLIDAÇÃo oe Let N"t 't tz oe

26.08.2009, QUE TRATA DA COBRANÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA SECRF'TARIA

ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE. SAMA, NO LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS E

DE ATIVIDADES.

AprctendidaalteraçãoseÍazneccssáriacconveniente,umavczqueastaxasatuaiSt.tàocondizenrconla

rcalidade, uma vez que houve altcrações na resolução 85 do CONSEMA' bem como a resolução 85/14 da

SEMA.

Assimsendo,restâ-nossolicitarosbonspréstimosdeVossaExcelênciaedemaisEdis'nosentidodeque'

após as necessárias apreciações, possam tÍansformar em Lei' o Projeto' nos termos das normas legais e

procedimentos atinentes à matéria em comento'

AI}I)U AI]A MOTI,CMMATI

P t-eito Municipal

-oL**a:L.U-
AO EXCELENTiSSIMO SENHOR

CLÓVES PEREIRA DA SILVA

MD. PRESIDENTE DA CÀMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE JACIARA MT'

66. 3461-7900
www. iocioro. mt.gov brIEIIH

Jaciara,MT, 03 de março de 2017 - Gabinete do Prefeito Municipal'
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

CONSTRUTNOO UMA NOVA HISÍÓRIA

PRO.TETO DE LEI N'03 DE 03 DE MARÇO DE 2017

. DISpôE soBRE A ALTERAÇÃo E coNSoLtD.,\ÇÃo oe lct N"l'182 DE

26.08.2009, QUE TRATA DA COBRANÇA PELOS SERVIÇOS PRESTADOS

PELA SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE- SAMA' NO

LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS E DE ATIVIDADCS' E OÁ

ourRAS pnovtnÊNcles"

o senhor ABDULJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito Municipal de Jaciara Estado dc Mato

Crosso,nousoeSozodesuasatribuiçõeslegais'encaminhaparadeliberaçãodaCâmaraMunicipaloseguitrte

Projeto de Lei:

,Arl. lo Fica a secretaÍia Adjunta do Meio Ambiente - SAMA, autoÍizada a cobrar pelos serviços dc

análise,inspeçãoevistoria,parafinsdelicenciamento,dosestabelecimentoseatividadesqueutilizemrecursos

ambicntais, observados os ParâmetÍos definidos nos Anexos I a VII desta lei

Parágrafoúnico.AanecadaçãoadvindadosserviçoscobradosporestaleiconstituiráReceitadoFundo

Municipal do Meio Ambiente . FMA, que rcveneÍ.Se-á em ações, programas, projetos. atividades c

equipamentos necessários à execução da Política Municipal do Meio Ambientc'

Art. 2. .É sujeito passivo de recolhimento desta taxa todo aquele que exerça as atividades constantes do

Anexo único da Resolução CONSEMA n" 85/2014 ou outra que sucedê-la'

Art. 30 A Taxa é devida por atividade licenciável pelo Município no ato de protocolo do devido

processoadministrativodelicenciamentoambientalmunicipaleosseusvaloressãoosÍ.ixadosnosAnexosll'

Ilt e V desta Lei, sendo que o anexo V é especifico para atividades Agrossilvipastoril'

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, l '075
CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

Art. 4." A SAMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença
CONSTRUINOO UMA NOVA HISTÔBIA

ambiental. obscrvado o

cronogmma apresentado pelo empreendedor e os seguintes limites:

I - Licença Prévia: mÍnimo de 3 (três) anos e máximo de 4 (quatro) anos;

II - Licença de Instalação: mlnimo de 3 (três) anos e máximo de 5 (cinco) anos; III - Licença de Operação:

mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos; IV - Licença de Operação ProvisÓria: máximo de 3 (rês)

Art.S",FicaisentadopagamentodelicenciamentoambientalaimPlantaçãodeobraspúblicasmunicipais

ê unidades de saúde da rede pública ou filantrópicas'

Art.6".Ficaasseguladoodescontode30%(trintaporcento)sobreastaxasdelenovaçãodelicençade

operação dos empreendimentos que atenda, a pelo menos' um dos itens abaixo:

I ) utilizenr rcsíduos para reciclagem;

2) utilizem resíduos para geraçâo de energia;

3) reaproveitem a água utilizada;

anos

OSCIP

4) disponham de ceÍiÍicação por órgão credenciado em qualidade ambiental' nos termos do regulamentol

5) intplementem plano de gerenciamento de resíduos sólidos;

6) sejam de responsabilidade direta de Prefeituras' órgãos do Governo Estadual' órgãos do Governo

Federal,Organização não Govemamental - ONG e Organização da Sociedade Civil de lnteresse Público -

§ lo Os descontos não serão cumulativos'

§ 2" A comprovação da existência dos itens de que trata o caput será feitas nâ ocasião das vistorias'

§ 3'O empreendedor é responsável pela manutenção do item pelo qual recebeu o beneficio no decorrer do

funcionamento de sua atividade' A constatação do não funcionamento de qualquer dos itens pelo qual foi

beneficiadoensejaráemissãocompulsóriadeboletocomosvaloresrefelentesaobeneflciosempÍejuizodas

sanções penais e adminisrativas pelo fornecimento de informações não comprováveis'

Av. Antônio Ferreiro Sobrinho, I 075

CEP: 78.820-000, Jocioro-MT
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ESTADO DE MATO GROSSO
GOVERNO MUNICIPAL DE JACIARA

Art. 7o. Fica assegumdo o desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre a taxa de
CONSTFUINOO UMA NOVA IIISTÓRIA

renovação dc Licença

Prévia -LP e de Licença de lnstalaçâo -LI quando o Íequerimento de renovação for realizado no minimo 120

(cento e vinte) dias antes do vencimento da licença em vigor.

Parágrafo único .Nas hipÓteses em que o prazo de validade da Licença de operação Lo seja superior a

03(trêS)anos,oempreendedordeverárecolher,anualmente,l0%(dezporcento)dovaloremUPF/MTdâ

referida Iicença, a título de pagamento pelos serviços de fiscalização e monitoramento'

Art. 8" .Fica a SAMA autorizada a cobrar pelo ingresso, uso do espaço Íisico e utilização de imagens de

unidades de conservação e jardins zoobotânicos, sendo a importância arrecadada revertida para a manutenção

das respectivas áreas, nos seguintes termos:

I-ingresso:até8%(dezporcento)del(uma)UPF/MT;ll.usodoespaçoflsico:de8al20UPF/MT;

ItI - utilização de imagens: de 8 a 65 UPF.&lT.

Art'g.Estaleientraemvigornadatadesuapublicação,REVoGANDoasdisposiçõesemcontúrio,

especialmente a lei N" l.l 82 DE 26.08.2009.

GABTNETE DO PREFEITO MUNICIPAL' EM 03 DE MARÇO DE 2017

AI]DU N AMMAD

PREFEITO

L ]'INHO ÂL \ r)llrNo

Supervisor de Mcio Âmbienle - S^MA

66. 346',l-7900
www. iocioro. mt. gov.brIEIIH
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b.2- Loteamentos para fins residenciais, comerciais, rurais e sítios de lazer. Pr = 0,8 x {24,0+(0,5 xAt)}

'Pr = preço das licenças em UPF-MT;

* At = árca total a ser loteada em hectare

b,3 - Construção, restauração e manutenção de estradas municipais e drenagem de águas pluviais:

Pr (l,ÍPF) = 0,8 x (30,0 + Ex + Adesm)

* Pr = preço das licenças em UPFMT;

* Ex = extensão (km);

* Adesm = á(ea a ser desmatada (hectaÍe)

b.4 - Canalização de cursos d'água em área urbaaa.

Pr (UPF) = 0,8 x (30,0 + Ex)

* Pr = pÍeÇo das licenças em UPFMTT

* Ex = extensão em (km).

R[,GE\ GERAI-

para efeito de cálculo das licenças, multiplica-se ao valor calculado pelo o fator de correçào de 1,0 para Licença Prévia - LP, de 1,50 pam Licença dc

Instalação - LI e de 1,25 parâ Licença de Operação - LO e Licença de Operação Provisória - LOP'

ÀNEXO IV
Classificaçâo dc Atividadcs Agrossilvipastoril

I - Os empreendimentos e atividades agrossilvipastoril, modificadoras do meio ambiente são cnquadradas em seis clas§e§ que conjugam o porte e o

potencial poluidor ou degradador do meio ambicnte ( 1,2,3,4,5 e 6), conforme a Tabela A-l abaixo:

Tabela A-l: Determinaçâo da classe do empreendimento â partir do polcncial poluidor da alividade e do porte

Potencial poluidor/degadadoÍ

B N1

Porte

do

Empreendimento

t, I l l
i\'l )
G 4 ) 6

2 - O potencial poluidor/degradador da atividade é considerado baixo (B), médio (M) ou alto (A), em funçâo da§ características intrínsecas da atividade.

conforme a listagem do Anexo Único da ResoluçAo CONSEMA n' 85/2014, ou outra que vier a substittti-la.

3 - O porte da atividade, por sua vez, é considerado pequeno @), médio (M) ou GranrJe (G), conforme os limites l'ixados na listagem A$ossilvipastoril do

ANEXO VI.

4 - para a atividade A$ossilvipastoril que não tive, sido relacionadâ no Anexo VI, para Iins da deÍinição de porte e preço das licenças aÍnbientais. deverá

ser enquadrada conforme c térios definidos nos Anexos I e II.

)
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.\NEXO V
PREÇO PAR{ ANÁLISE DE PEDIDOS DE LICE\ÇA DE ATIVID,{DIi ÀGITOSSII,VIP.,\S1'ORII, (T;PF-

I

ANEXO V
PORTE DI' À1'IVIDADES
AGROSSILVIPASTORIS

| - Cültivo de mudas em viveiros
florestais. Pofte:
Número de mudas < 3.000.000 mudas/ano: Pequeno
3.000.000 < Número de mudas < 5.000.000 mudas/ano: Médio
Número de mudas > 5.000.000 mudas/ano: Grandc

2 - Criação de aves para cortc (regime de

confinamento). Porte:
Número de cabeças < 50.000 cabeças: Pequeno

\,- 50.000 < Número de cabeças < 100.000 cabeça: Médio
Número de cabeças > 100.000 cabeças: Grande

3 - Cranja paraprodução de ovos (regime de

confinamenlo). Poíe:
Número de malrizes < 50.000 matrizes: Pequeno
50.000 < NúmeÍo de matrizes< 100.000 matrizes; Médio
Nún1eÍo de matrizes > 100.000 matrizes: Grande

5 - Suinocultura - ciclo completo (rcgime de

confinamento). Porte:
Número de matrizes < 200: Pequeno
200 < Número de matrizcs < 600 matrizes: Médio
Número de matrizes > 600: Grarde

6 - Suinocultura terminação (regime de

conÍinamento). PoÍe:
V Número de cabeças < 200 : Pequeno

200 < Númcro de câbcças < 600 cabeças : Médio
Número de cabeças > 600 : Grândc

4 - Incubatório de aves (regime de

confinamento). Porte:
Capacidade Mensal de Incubação < 1.500.000: P€queno

1.500,000 < Capacidade Mensal de Incubação < 3 000.000: Médio
Capacidade Mensal de lncubação > 3.000 000: Grande

7 - Suinocultura - unidade de produção de leitôes (regime de

confinamento). PoÍte:
Número dc malrizes < 200: Pequeno
200 < Número de matrizes < ó00 matrizes: Médio

Número de matrizes > 600: Grande

8 - Criação de eqüinos, muares, ovinos, caprinos, bovinos e búfalos (regime de

confinamento) Porte:

Número de cabeças < 1.000 : Pequeno

1.000 < Número de cabeças < 2 000 cabeças : Médio

Número de cab€ças > 2,000 : Grande

9 - Piscicultúa e/ou unidade dc pescâ espoÍtiva tipo pesquepagle PoÍte

Área Inundada< 5,0 ha: Pequeno

5,0ha < Área Inundada < 50,0 ha: Médio

Área Inundada> 50,0 ha: GÍande

l0 Piscicultura em târque

rede. PoÍte:

Volume Útil < l.000mr: Pequeno

1tPO/CL.\SStl I 2 .l ) 6

42 i9 l0lLICENÇA. PREVI  - LP t7 lg l2
26 45 74LICENÇA INST^LAÇÀO - LI l1

l5 17 )9 36 50 89LICENÇA OPERAÇÀO - LO
i5
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1.000 < Votume Útil < 5.000mr: Médio

Volume Útil> 5.000mr: Crandc

ll-Atividadede
Silvicultura. Porte:

Área útil < 500 ha: Pequeno

500 < tuea útil < 1.500 ha: Médio

Área útil > 1.500 ha: Grande

l2 - Cultivo de mudas em viveiros

florestais. Porte:

1.500.000 < Número de mudas <3.000 000 mudaVano: Pequeno

3.000.000 < Número dc mudas < 5.000'OO0 mudaVano: Médio

Número de mudas > 5 000 000 mudas/ano: GÍande

13 - Beneficiamento primáÍio de produtos agÍlcolas: limpcza' lavagem' secagem' desca§camento ou

classiÍicação. Porte:

Produção Nominal < 5.000 t/mês: Pequoto

5.000 < Produção Nominal < 50.000 t/mês: Médio

PÍodução Nominal > 50.000 t/mês: Crande

I 4 - ÂrmszÊ naSem de gÍãos ou

semçntes. Porte:

Capacidadç de Armazenagçm < 150'000 t: Pequeno

l5ô.000 < Capacidade de Amazenagem < 200'0001: Médio

Capacidade dc Armazenagem > 200 000 t: Grandc

l5_ResçrvatóriosaÍtificiaisparamúltip|osusos(nrenospa'apiscicultura)forade
APP. Pone:

Área Inundada < 50 ha: Pequeno

50 < Área Inundada < 500 ha : Médio

Área lnundada > 500 ha : Crrande

l6 - Comérçio e/ou annazename o dc produtos agrotóxicos' veterinários e

aÍins. Porte:

Árca útil < 1.000 ÍD'2 : Pçqueno

l.o0o < Á,rea útil < t0.000 m': Médio

Á,rca útil >10.000 m': Grande

A,\.-EXO
1/t I

ElrrssÀo Du CERTIDÔt:s ll2" \'lA l)ll
IX)Ct \IENTOS. (t Pf\l/J'\(l)

.Êmissãodecenidõosdivcrsas'inclusivedeusoeocupaçãodosolo=3UPFM/JAC

o Decluação de dispensa de licenciamento = 25 UPFM/JÂC

. Expedição de scgunda via de licenças = 10 UPFÀ'I/JAC

. Licença especifica Municipal pa'a CadastÍojunro ao DNPM = 25 UPFM/JÀC

o Termo do Som = 2 UPFNÍJAC

. Vistoria Técnicdhora = 25 TJPFN'/JAC/HORA

. ANÁLISE DE PROJETOS, VISTORIAS 
,IÉCNICAS E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL E RESPECTIVO RELATÓruO

DE IMPACTO AMBIENTAL (EiA/RIMA) = 20 UPI'M/JÂC/Hora

Cadastro = 25 UPFIU-âAC

Nos casos de realização de audiência publica os custos cor'erão por conta do empreendedor'
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A\EXO 1'III

RESOL('Ç.iO DO (lO\SErl,\ lls/201{
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

pRoJETo DE LEt Ne 03/17. DlsPÔE soBRE A ALTERAÇÃo E

coNsoLroAÇÃo DA LEt Ne 7182 DE 2610812009, QUE TRATA DA

COBRANçA PELOS SERVIçO5 PRESÍADOS PELA SECRETARIA ADJUNTA

DE MEIO AMBIENTE- SAMA, NO LICENCIAMENTO DE

EsrABÉLEctMENTos E ATIVIDADES, E DÁ ourRAs PRovlDÊNclAs.

LEGALIDADE COM RESSALVAS.

RETATóRIO

1. Trata-se de Pro.ieto de Lei que visa alteração e consolidação da Lei ns 1'182

de 2610812009, que trata da cobrança pelos serviços prestados pela secretaria adjunta

de meio ambiente- SAMA, no licenciamento de estabelecimentos e de atividades, e dá

outras providências.

2.osautos,nãoseencontramregularmenteformalizados,necessidadede
numeraçãodefolhas.Vieraminstruídoscomosseguintesdocumentos,noque
importa a presente análise:

A) Mensagem ao Projeto de Lei;

B) Projeto de Lei e seus anexos;

C) Resolução do CONSEMA 85/2014'

ANÁtISE JURíDICA

3. As alterações pretendidas com o presente projeto de lei dizem respeito a

cobranças pelos serviços prestados pela Secretaria Adjunta do Meio Ambiente' no

licenciamento de estabelecimentos e de atividades. Alteram-se em olguns trechos os

valores a serem cobrados, outros a unidade de referência para a cobrança, passando

de UPFM/Jac Para UPF/MT.

4. Alguns artigos do Projeto de Lei visam adequar a legislação municipal ao

dispostonaResoluçãodoCONSEMAs5l2OT4,taiscomoosartigos:"caput"doartigo
7e,2e,3e e parte das disposições contidas nos anexos'

5. Quanto ao prazo de validade dos licenciamentos ambiental dispõe o artigo

14 e 18 da Resolução Ne 237, de 19 de dezembro de 1997 do CONSELHO NACIONAL

DO MEIO AMBIENTE - CONAMA

RECEBiD o Ek,

cÀieaa runrcteaL oE I a

Art. 1.4 - O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de

análise diferenciados para cada modalidade de licença (LP' Ll e LO)' em

função das peculiaridades da atividade ou empreendimento' bem como

pará a formulação de exigências complementares, desde que observâdo o

prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o

1
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos

em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de

até 12 (doze) meses.

Art. 18 - O órgão ambiental competente estabelecerá os prazos de

validade de cadâ tipo de licença, especificando-os no respectivo

documento, lêvando em consideração os seguintes aspectos:

| - o prazo de validade da Licença Previa (LP) deverá ser, no mínimo, o

estabelecido pelo cronograma de elaboração dos plânos, programas e

projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser

superiora 5 (cinco) anos.

ll - o prazo de validade da Licença de lnstalação (Ll) deverá ser, no mínimo,

o estabelecido pelo cronograma de instalação do empreendimento ou

atividade, não podendo ser superior a 6 (seis) anos.

lll - O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá considerar os

planos de controle ambiental e será de, no mínimo,4 (quatro) anos e, no

máximo, 10 (dez) anos.

6. Por sua vez a Lei complementar ne 592, de 26 de maio de 2017 do Estado

do Mato Grosso prevê o prazo dos licenciamentos para o SEMA:

Art. 31 § 1e A SEMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de

licença ambiental, observado o cronograma apresentado pelo

empreendedor e os limites máximos:

| - Licença Prévia - LP: 5 (cinco) anos;

ll - Licença de lnstalação - Ll: 6 (seis) anos;

lll - Licença de Operação - LO: 10 (dez) anos;

tV - Licença de operação Provisória - LoP: 2 (dois) anos;

V - Licença de lnstalação e Operação - Llo: 6 (seis) anos;

Vl - Licença Florestal - LF: 5 (cinco) ânos;

Vll - Licença Ambiental Única - LAU: 6 (seis) anos;

Vlll - Licença de Operação para Pesquisa Mineral - LOPM: de acoÍdo com a

validade da guia de utilização, ou alvará de pesquisa

7. Esta Lei Complementar do Estado do Mato Grosso de maio de 2017

revogou a'Lei complementar n" 282, de 09 de outubro de 2007' sendo que antes

previa os seguintes prazos no Estado para o licenciamento:

"Art. 19 (... )

§ 1e A SEMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença ou

autorização ambiental, observado o cronograma apresentado pelo

empreendedor e os seguintes limites:

t- licença Prévia: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 4 (quatro) anos;

ll - Licença de lnstalação: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 5 (cinco)

anos;
lll - Licença de Operação: mínimo de 3 (três) ânos e máximo de 6 (seis) anos;

lV - Licen;a embiental Única: mínimo de 8 (oito) e máximo de 10 (dez) anos;

V - Licença de operação Provisória:mínimo de 3 (três) anos'

2
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ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)
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8. Percebe-se que o artigo 4e do projeto de lei em comento possui

semelhanças com a revogada Lei complementat n" 282, de 09 de outubro de 2007 do

Estado do Mato Grosso.

9. Desta forma, o ideal seria que o artigo 4e do Projeto de Lei em comento

guarda-se compatibilidade com os limites mínimos e máximos dos prazos de validade

das licenças no Estado e da união, já que o artigo 31 § le Lei complementar Estadual

ns 592, de 26 de maio de 2O!7 é compatível com o artiSo 18 da Resolução np 237 , de

19 de dezembro de 1997 do CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA'

10. O fato é que cada ente federativo é responsável no âmbito da sua

competência para emissão das licenças ambientais, a Resolução 237 do coNAMA

confere aos estados a competência residual em matéria de licenciamento, e atribui aos

Municípios o dever de licenciar no caso de empreendimentos e atividades de impacto

ambiental local.
"Art. 6e - Compete ao órsão ambiental municioal' ouvidos os órgãos

competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, quando couber' o

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto

ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por

instrumento legal ou convênio " (g n')'

11. cabe ainda mencionar que vige a regra da unicidade de órgão licenciador,

ou seja, apenas um órgão tem competência para licenciar determinada obra/atividade.

o empreendedor não pode ser obrigado a se submeter a licenciamentos perante

diversos órgãos ambientais.

72. Também está vedada a fragmentação induzida do empreendimento de

modo a reduzir sua área de influência e, assim, afastar a competência do IBAMA'

Resoluçdo 237
"Art. Zs - Os empreendimentos e atividades serão licenciados em um único

nível de competência, conforme estabelecido nos artigos anteriores"

13.AdemaispretendeoProjetodeLeinoseuartigo89alteraroart.69daLei
Municipal t.Llzl2oog, para alterar de UPFM/Jac para UPF/MT e alteração dos valores:

Fica a SAMA autorizada a cobrar pelo ingresso' uso do espaço físico e

utilizaçãodeimaSensdeunidadesdeconservaçãoejardinszoobotânicos,
sendo a importância arrecadada revertida para a manutenção das

respectivas áreas, nos seguintes termos:

| - ingresso: de até 3 (três) UPFM/JaC;

ll - uso do espaço físico: de 1Oo a 2600 UPFMIaC;

lll - utilização de imagens: de 1OO a 1050 UPFM/Jac-

14.Alémdestasalteraçõesnosanexosconstamnovosvaloreseformasde
cálculo das licenças e valores para emissão de certidões de segunda via de

documentos.

15. Ao adentramos no assunto "taxas" de licenciamento ambiental nos

deparamos com a natureza jurídica do instrumento, se taxa ou preço público'

3



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de 15 de outubro de 98)

16. A correta caracterização jurídica do valor da contraprestação paga pelo

empreendedor quando do licenciamento ambiental é um elemento importante para a

garantia do correto funcionamento do sistema Nacional do Meio Ambiente -
slsNAMA. Tal esclarecimento é importante devido a alguns critérios constitucionais

que devem ser respeitados quando da instituição de uma taxa'

17. Pensa-se que as controvérsias em torno da natureza jurídica da licença

ambiental sejam decorrentes de duas questões: da natureza interdisciplinar do

procedimento do licenciamento e da própria licença ambiental' que' como já se fez

referência, no seu aspecto subjetivo e formal, e disciplinado pelo Direito

Administrativo, e, no aspecto material, pelo Direito Ambiental; como também do

excesso de formalismo jurídico, em que se privilegia o texto seco da lei em detrimento

de uma análise e uma interpretação sistêmica do direito que leve em conta todos os

aspectos da situ ação1.

18. Caso consideremos como "Íaxa" há obrigatoriedade de seguirmos as

limitações constitucionais ao poder de tributar, nestes termos segue a lição de Sandro

Ari Andrade de Miranda:

O primeiro consiste no fato de que a taxa tem natureza jurídlca de tributo'

diferentemente do preço público, motivo pelo qual, conforme determinação

ãrpr"ru Oo art. 150, inciso l, da Constituição Federal' somente pode ser

initituída o, majorada por Lei Mais do que isto, entre as vedações impostas

ao poder de tributar encontra-se o princípio da anterioridade da Lei'

ãr.rfpiao no art. l'50, inciso lll, alíneas â, b e c da Magna cârta Brasileira

Desta forma, além de não poder ser criada, ou aumentada por outía forma

ãr" iao t"j, f"l, a lei que instituir ou aumentâr o valor' ou a base de cálculo'

dataxadelicenciamentoâmbiental,somenteentraráemvigornoexercício
seguinte, 90 dias após a sua publicação' Tal vedação não exlste para o preço

púilico, que pode seÍ aumentado no mesmo exercício financeiro' como

.contei" .o. os preços do transporte coletivo' da energia elétrica' do

telefone, dentre outros serviços, que atualmente' na maior parte das vezes'

têm a sua execução concedida parâ a iniciativa privada'

;;,;" o Liienciamento Ambiental consiste numa forma de exêrcício

r"tr'", " àbrlgatório do poder de polícia ambiental por paÍte da

aiministração pública, a contraprestação paga pelo contribuindo tem

"rirt"- irtiai.. de taxa. De forma alguma tal atividade' dentro do.sistema

norrutluá, pode ser remunerada por preço público Entender isto em

sentido contrário consistiria em atribuir natureza contratual ao

licenciamento ambiental. Esta atitude colocaíia em cheque..a própria

imperatividade do licenciamento ambiental' e em conseqüência' do

iiieresse priUlico por ele tutelado' Por outro lado' a prática comumente

adotada por alguns órgãos ambientais, classificando a contraprestaçao paga

pãr" .""iriori"" .omá preço público, e não como taxa' consiste claramente

num abuso de autoridade, que desrespeita princípios fundamentais do

Sistematributárionacional,comoodalegalidade,tipicidadeeanterioridade

'Ana Luísa Celino Coutinho NaturezaJurídicadaLicençaAmbiental.Acessoemzllosl20TT.Disponível

em http J /oeÍiodicos.ufpb.br/in dex.ohp/p rimafacie/article/viewFile/4508/3 393
4
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19.

ESTADO DE MATO GROSSO

Constit onal n9 de 19.1 003

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

dos tributos. Este ato arbitrário, que em nada contribui para a melhoria da

quâlidade do ambiente, sob o falsa desculpa de dar maior autonomia

financeira aos órgãos ambientais, e numa tentativa de sustentar um sistema

criado na esferâ da administração pública indireta, nada mais é do que a

representação ideoló8ica de um modelo privotÉto, que tenta submeter até

mesmo as funçôes primárias do Estado à lógica do contrato, em prejuízo do

contribuinte, que é lesado toda vez que o valor do pÍeço do "serviço de

licenciomento ombientof'é aumentado sem respeitar o princípio da

legalidade e anterioridade e da publicidade I3l'

Se taxa é necessário observar ao Princípio da Anterioridade'

Art. 150. Sem prejuÍzo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à

União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: lll - cobrar tributos:

b)nomesmoexercíciofinanceiroemquehãjâsidopublicadaaleiqueosinstituiuou
aumentou;
c) ântes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os

instituiu ou aumentou, observado o disposto na alínea b; (lncluído oela Emenda

20. Desta forma, a taxa por ser tributo se sujeita as Limitações da Competência

Tributária, principalmente ao princípio da anterioridade'

ADMINIsTRATIVo.TRIBUTÁRIo.IBAMA.TAXAPARAREGIsTRoEAVALIAÇÃo
DO POTENCIAL DE PERICULOSIDADE AMBIENTAL. PORTARIA 89/96'

ILEGALIDADE. 1. A instituição de taxa por meio de Portaria viola os princípios

tributários da legalidade e da anterioridade 2' Precedentes diversos desta

Corte Regional 3 Remessa oficial e a apelação não providas'

(TRF-1 - Àc: 3661 DF 1997 34 00 003661-2' Relator: JUlz FEDERAL FAUSTO

MENDANHA GONZAGA, Data de JulBamenl'3i r5lrc/2012' 6' TURMA

suPLEMENTAR, Data de Publicação: e-DlF1 p 1697 de 3 r0l2,!21

21. A jurisprudência quanto à natureza jurídica da taxa de licenciamento tem

posicionamentos da seguinte maneira:

coNsTITUCIoNAL.TRIBUTÁRlo.coBRANçADETAXAoUPREÇoPÚBllco.
CERTIFICADO DE REGISTRO NO CADASÍRO TÉCNICO FEDERAL DE ATIVIDADES

PoLUIDoRASoUUTILIZADoRASDEREcURSosAMBIENTAIS.PoRTARIANg3T/98Do
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. OFENSA AO PRINCíPIO DA LEGALIDADE' 1' OE

acordo com a melhor doutrina, a taxa subordina-se aos princípios do Direito Tributário,

na medida em que depende de lei para a sua instituição e maioração' além de se

sujeitar ao princípio da anterioridade De outra banda' o preço público é aferível

conforme as regras de mercado, oscilando de acordo com a lei de oferta e procura

(REO OOo1422-71 1998 4 01 3700 / MA' Rel JUlZ FEDERAL WILSON ALVES DE SOUZA'

5e ÍURMA SUPLEMENTAR, e-DJF1 p 565 de 22l}3l2ol3l 2' A exigência compulsória

de valor para a obtenção de CertiÍicado de Registro no cadastro Técnico Federal de

Atividade Poluidora ou Utilizadora de Recursos Ambientais possui natureza de taxa'

a qual é instituída em razão do poder de polícia. 3. Não configurando preço pÚblico' a

referida cobrança não poderia ier sido instituída por meio da Portaria ne 37/98' sob

pena de afronta ao princípio da legalidade 4 Apelação e remessa oficial a que se nega

provimento.(TRF-1 - AC' ggszl Dt 0039527-91 2OOO 4 O1 OOOO' Relator: JUlz FEDERAL

CARLoSEDUARDocASTRoMARTINS,Datade]ulgamento 281o5/2073,7!TURMA

SUPLEMENTAR)

Ruo Jurucê, l3Ol - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ól-7350
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22. De qualquer forma, o intuito da cobrança é ressarcir os Sastos do Poder

público Municipal com o procedimento de licenciamento ambiental instaurado pelo

empreendedor interessados. Ademais os valores alusivos às taxas de licenciamento

ambiental e outros serviços afins devem guardar relação de proporcionalidade com o

custo e a complexidade do serviço prestado pelo ente federativo (artigo 13 § 3e da LC

t40l2orrl.
23. Cumpre consignar que o valor cobrado para a análise da obtenção da

licença ambiental não se confunde com a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental -
TCFA,queécobradodeempreendimentosjálicenciadoseematividadesemvirtude
do controle e fiscalização das atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de

recursos naturais, obviamente decorrentes do Poder de Policia e com natureza de

taxa.

24. Desta forma, as previsões espalhadas ao longo do projeto de lei e anexos'

que majorem os valores das taxas cobradas ficam, para maior parte da doutrina'

sujeitas ao princípio da anterioridade Sendo, porém atribuição da

Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade a análise dos artigos e anexos que

culminarão no aumento do valor da taxa de licenciamento e' consequentemente

alertaremquantoànecessidadedeobservânciadoprincípiodaanterioridade.

25. Por fim, o município possui competência para legislar sobre licenciamentos

de estabelecimentos e atividades de seu âmbito de atuação'

Em razão do quanto articulado o parecer é no sentido da legalidade do

Projeto de Lei, necessário, porém, proceder com o debate das ressalvas dispostas ao

longo da fundamentação.

27. No que tange ao mérito, a Procuradoria Jurídica não tem atribuição para

pronunciar, pois caberá tão somente aos vereadores no uso da função legislativa'

verificaraviabilidadeounãoemalterarosvalorescobradospelosserviçosprestados
pela SAMA, respeitando-se para tanto, as formalidades legais e regimentais viSentes'

28. Por fim, necessário rememorar aos nobres edis que um parecer jurídico

consisteemumparecertécnicoopinativo,queanalisaaviabilidadejurídicade
determinada providência, analisando a ampla luridicidade da mesma' ("'l o ogente o

quem incumbe opinor nõo tem o poder decisório sobre a matério que lhe é submetido'

visto que coisas diversos sõo opinor e decidir' (CARVALHO FILHO' 2OO7 ' 
p ].34l '

E o parecer

Jaciara, Mato Grosso. 17 de agosto de 2Ot7 '

coNcLUSÃO

Ruo Jurucê, l30l - Centro - CEP: 78820-000 - Jocioro-lvlÍ - Fone: (óó) 34ól -7350
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l'if
EliffimCerutti.

oAB/Mr 17.08s

6



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA
Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de í 5 de outubro de 98)

COMISSÃO DE CONSTITUICÁO. JUSTICA, T NTNACÃO
CoMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE
COMISSAO DE SAUDE, PROMOÇÀO SOCIAL E TRABALHO

PROJETO LEI N." 03, DE 03 DE MARÇO DE20t7.
PODER EXECUTIVO

I - EXPOSIÇAO DA MATERTA f,N4 f,X.{ME

E submetido às Comissões o Projeto de Lei acima especificado, que dispõe sobre a
alteração e consolidação da Lei n.o 1.18212009 que trata da cobrança pelos serviços
prestados pela Secretaria Adjunta de meio ambiente - SAMA, no Licenciamento de

Estabelecimentos e de Atividades e dá outras providências.

O art. 4o do Projeto foi alvo de emenda por esta relatoria, visto que os prazos de

validade das licenças foram baseados na Lei Complementar Estadual n.' 282 de 2007 que

foi revogada pela atual Lei Complementar n.' 592, de 26 de maio de 2017 que colacionou
novos prazos trazidos na emenda.

Conforme Parecer Jurídico anexo a este Projeto, a taxa ambiental tem natureza
jurídica de tributo e como tal, há obrigatoriedade de que se siga a limitação temporal
imposta pela Constituição Federal, pois, conforme já ventilado, as Licenças Ambientais
neste Projeto são alvo de majoração pelo Executivo. Nesse tocante, há novos valores e

formas de cálculo das licenças, com base não mais na Unidade de Padrão Fiscal do
Município de Jaciara (UPFM/JAC) e sim na Unidade Padrão Fiscal do Estado de Mato
Grosso (UPF/MT).

Quanto à limitação temporal citada, nada mais é do que a observância ao Princípio
da Anterioridade esculpido no art. 150, III, "a" e "b", qual seja: é vedado ao Município
cobrar no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que aumentou
tributo e antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei em que

os aumentou. O projeto não observou esse Princípio, razão pela qual essa relatoria propõe

emenda nesse sentido ao presente Projeto.

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-N/I - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt.govbÍ - www.comorojocioro.mt.govbÍ

RELATÓRIO

II _ CONCLUSOES DO RELATOR

Em análise à matéria do presente projeto, não vislumbramos qualquer
inconstitucionalidade ou ilegalidade. O objetivo desse projeto é adequar as nornas
municipais com o disposto na Resolução do CONSEMA 8512014, bem como majorar as

taxas de licenciamento ambiental para, consoante mensagem do Projeto, adequação com a

nova realidade do Município.
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PODER E)GCUTIVO

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT),31 DE OUTUBRO DE 20I7.
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D NS AO JU AE Ã

TRAB o

VE E S A DE OLIVEIRA
Presiden Comissão de Co , Justiça e Redação
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Assim sendo, não havendo óbices, manifesto-me favoravelmente à aprovação do
Projeto de lei n." 03/2017, com as emendas ora apresentadas.

São as conclusões.



CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

ODECO JUSTI AE
ODE R FINAN IDADE

Co O DE SAUDE. PROMOC O SOCIAL E TRABALHO

PROJETO LEr N..03, DE 03 DE MARÇO DE 2017.
PODtrR EXECUTIVO

III _ DECISÃO DAS COMISSOES

As Comissões de Constituição, Justiça e Redação, de Orçamento, Finanças e Contabilidade
e de Saúde, Promoção Social e Trabalho reunidas nesta data infra, após a apreciação do Relatório
elaborado pelo nobre Edil relator, passam à votação:

ESTADO DE MATO GROSSO

VE EI E OLIVEIRA
Presidente missão de Constitu Justiça e Redação

Pelas Conclusões:

Pela Ordem:
VOTOS:

Reitera o voto:

SALA DAS COMISSÔES
JACIARA(MT),31 DE OUTUBRO DE 2OI7

\. ------, k --.'.---.. ar r-+-
VEREADOR JA}{IO ATANASIO DE SOUZA

missão de Constitui ção, Justiça e Redação

E R GUES DE SOUZA
Secretário da Comissão de stituição, Justiça e Redação

Presidente da Comissão de OrÇamento, Finanças e Contabilidade

ADO EDILAINE MARTINS

Secretário Comissão de O nanças e Contabilidade

VERtrAD N DE SOUZA SOAR.E,S
Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, Finânças e Contabilidade

Presidente Comissão de Saúde, homoção Social e Trabalho

$Y (- _'''
VEREADOR hODRIGO FRANCISCO

Secretário da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho

VEREADOR ANTÔNIO ZANIN MARÇAL
Membro Suplente da Comissão de Saúde, Promoção Social e Trabalho

Ruo Jurucê, l30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-Ml - Fone: (óó) 34ól-7350
E-moil: contqto@comorojocioro.mt,govbr - www.comorojocioro.mt.govbr
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Vice-Presidente
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DE R IDADE
N Ã A A

AII CONT
IAL E

CO
COMI

PROJETO LEI N." 03, DE 03 DE MARÇO DE 2017.
PODEREXECUTIVO

CER:

De acordo com o artigo 103 do Regimento Intemo, e diante da deci são unânime das Comissões
quanto vação do relatório apresentâdo, e após a di scussão e votação emitem PARECERa apro

RAVEFAVO L a matéria do presente Projeto

VEREADO OLIVEIRA
Presidente ssão de Constitui ustiça e Redação

§. À+r§ _..,\-.-ã
YEREADORJÂNIO ATAIIASIO DE

Vice-Presidente da ssão nstituição, Justiça e Redação

\.E R LEO GUES DE SOUZA
ção, Justiça e Redação
Finanças e ContabilidadePresidente da Comissão de Orçamento,

""ffi^àí#rrNEMARrrNsPresidente Comissão de Saúde, promoção Social e Trabalho

\ \- --3
\.EREADOR RODRIGO FRANCISCO

Secretário da Comissão de Saúde, promoção Social e Trabalho

YEREADOR ANTôNIO ZANIN MARÇAL
Membro Suplente da Comissão de Promoção Social e Trabalho

Secretário Comissão de O Finanças e Contabilidaden

VE DE SOUZA SOARES
Vice-Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade

SALA DAS COMISSÓES
JACIARA(MT), 31 DE OUTUBRO DE 2OI7

ODE
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SOUZA

Secretrírio da Comissão de
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IV-EMENDAS

l- EMENDA SUBSTITUTM: Substitui a redação do art. 4o do projeto de Lei n.o
0312017 , passando a viger com a seguinte redação:

'Art 1'. Á sÁMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença ambiental,
observado o cronograna apresentado pelo empreendedor e os iimites máxímos:

I - Licença Prévia - LP: 5 (cinco) anos;
II - Licença de Instalação - LI: 6 (seis) anos;
III - Licença de Operação - LO: t 0 (dez) anos;
IV - Licença de Operação Provisória - LOp: 2 (doís) anos.

2- EMENDA suBsrrrurrvA: substitui a redação do art. 9o do projeto de Lei n.o
0312017 , passando a viger com a seguinte redação:

"ÁrL 9'. Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua
publicação oJicial.

3- EMENDA ADITIVA: Adiciona artigo l0 ao projeto de Lei com a seguinte redação:

"A" lq A9 entrgy em vigor esta Lei, ficam revogadas as disposições em contrário, em
especial a Lei n." 1.182, de 26.08.2009.

v ILVA VEIRA
NTE

Ruo Jurucê, 
'130,l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól-7350

E-moil: contoto@comorojocioro,mt,govbr - www.comoroiocioro.mt govbr
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corutssÃo or corusrrrurcÃo, JUsrcA r neoncÃo

neonçÃo FTNAL Ao pRoJETo DE tEt 03, oE 03 DE MARço DE2o17

"orspÕr soBRE A ATTERAçÃo E

coNsolrDAçÃo DA LEr N.s 1.182 DE

2610812009, QUE TRATA DA COBRANçA

PETOS SERVTçOS PRESTADOS PELA

SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE

- SAMA, NO TICENCIAMENTO DE

ESTABETECIMENTOS E DE ATIVIDADES, E

oÁ outRes pRovtoÊructls."

O Senhor ABDUIJABAR GALVIN MOHAMMAD, Prefeito Municipal de Jaciara - Estado de

Mato Grosso, no uso e gozo de suas atribuições legais, encaminha para deliberação da

Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 19. Fica a Secretaria Adjunta do Meio Ambiente - SAMA, autorizada a cobrar pelos

serviços de análise, inspeção e vistoria, para fins de licenciamento, dos estabelecimentos e

atividades que utilizem recursos ambientais, observados os parâmetros definidos nos

Anexos I a Vll desta Lei.

Parágrafo Único, A arrecadação advinda dos serviços cobrados por esta Lei constituirá

Receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMA, que reverterá em ações,

programas, projetos, atividades e equipamentos necessários à execução da Política

Municipal do Meio Ambiente.

Art.2s. É sujeito ativo de recolhimento desta taxa todo aquele que exerça as atividades

constantes do Anexo Único da Resolução CONSEMA n.s 85/2014 ou outra que sucedê-la

Art.3e. A taxa é devida por atividade licenciável pelo Município no ato de protocolo do

devido processo administrativo de licenciamento ambiental municipal e os seus valores

são os fixados nos Anexos ll, lll e V desta Lei, sendo que o Anexo V é específico para

atividades Agrossilvipastoril.

Art.4e. A SAMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença ambiental,
observado o cronograma apresentado pelo empreendedor e os limites máximos:

Ruo Jurucê, '130.) - Centro - 78820-000 - Jocioro-l/T - Fone: (óó) 34ól -7350
E-moil: contoto@comorojocioro.mt,govbr - www.comorojocioro.mt.govbr



ESTADO DE MATO GROSSO

Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de '15 de outubro de 98)

l- Licença Previa - LP: 5 (cinco) anos;

ll- Licença de lnstalação - Ll: 6 (seis) anos;

lll - Licença de Operação - LO: 10 (dez) anos;

lV - Licença de Operação Provisória - LOP: 2 (dois) anos.

Art.5e, Fica isenta do pagamento de licenciamento ambiental a implantação de obras
públicas municipais e unidades de saúde da rede pública ou filantrópicas.

Art,6e. Fica assegurado o desconto de 30% (trinta por cento) sobre as taxas de renovação
de licença de operação dos empreendimentos que atenda, a pelo menos, um dos itens
a ba ixo:

1) Utilizem resíduos para reciclagem;

2) Utilizem resíduos para geração de energia;

3) Reaproveitem a água utilizada;

4) Disponham de certidão por órgão credenciado em qualidade ambiental, nos

termos do regulamento;

5) lmplementem plano de gerenciamento de resíduos sólidos;

6) Sejam de responsabilidade direta de Prefeituras, órgãos do Governo Federal,

órgãos do Governo Estadual, Organização não-governamental - ONG e
Organização da Sociedade Civil de lnteresse Público - OSCIP.

§1e. Os descontos não serão cumulativos.

§2e. A comprovação da existência dos itens de que trata o coput será feita na ocasião das

vistorias.

§3e, O empreendedor é responsável pela manutenção do item pelo qual recebeu o
benefício no decorrer do funcionamento de sua atividade. A constatação do não

funcionamento de qualquer dos itens pelo qual foi beneficiado ensejará emissão

compulsória de boleto com os valores referentes ao benefício sem prejuízo das sanções
penais e administrativas pelo fornecimento de informações não comprováveis.

Art, 7e. Fica assegurado o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre a taxa de

renovação de Licença Prévia - LP e de Licença de lnstalação - Ll quando o requerimento
de renovação for realizado no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento da

Iicença em vigor.

ParágraÍo Único. Nas hipóteses em que o prazo de validade da Licença de Operação - LO

seja superior a 03 (três) anos, o empreendedor deverá recolher, anualmente, LO% (dez
por cento) do valor em UPF/MT da referida licença, a título de paBamento pelos serviços
de fiscalização e monitoramento.

Ruo Jurucê, l 30l - Centro - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ó l -7350
E-moil: contoto@comorojocioÍo.mt.govbr - www.comorojocioro,mt.govbr
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Art.8e. Fica a SAMA autorizada a cobrar pelo ingresso, uso do espaço e utilização de

imagens de unidade de conservação e jardins zoobotânicos, sendo a importância

arrecadada revertida para a manutenção das respectivas áreas, nos seguintes termos:

l- ingresso: até 8% (oito por cento) de 1 (uma) UPF/MT

ll - uso do espaço físico: de 8 a 120 UPF/MT;

lll - utilização de imagens: de 8 a 65 UPF/MT.

Art.9s. Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua

publicação oficial.

Art, 10. Ao entrar em viSor esta Lei, ficam revogadas as disposições em contrário, em

especial a Lei n.s 1.182, de 26.08.2009

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 2O!7 .

DE ACORDO

VAN A EIRA

VE R - PRESIDE

VEREADOR - VICE.P IDENÍE

?et

\ ---.- §---------- a^ L§-'
JÂNIO ATANÁSIO DE SOUZA

RRO

VEREADOR SEC

DE SOUZA

to
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neoaçÃo FtNAt Ao PRoJETo DE tEl 03, DE 03 DE MARço DE2017

o senhor ABDUUABAR GAwIN MOHAMMAD, Prefeito Municipal de Jaciara - Estado de

Mato Grosso, no uso e gozo de suas atribuições legais, encaminha para deliberação da

Câmara Municipal o seguinte Projeto de Lei:

Art. 1e. Fica a secretaria Adjunta do Meio Ambiente - SAMA, autorizada a cobrar pelos

serviços de análise, inspeção e vistoria, para fins de licenciamento, dos estabelecimentos e

atividades que utilizem recursos ambientais, observados os parâmetros definidos nos

Anexos la Vll desta Lei.

parágraÍo único. A arrecadação advinda dos serviços cobrados por esta Lei constituirá

Receita do Fundo Municipal do Meio Ambiente - FMA, que reverterá em ações'

programas, projetos, atividades e equipamentos necessários à execução da Política

Municipal do Meio Ambiente.

Art. 29. É sujeito ativo de recolhimento desta taxa todo aquele que exerça as atividades

constantes do Anexo Único da Resolução CONSEMA n.q 85/2014 ou outra que sucedê-la.

Art. 3e. A taxa é devida por atividade licenciável pelo Município no ato de protocolo do

devido processo administrativo de licenciamento ambiental municipal e os seus valores

são os fixados nos Anexos ll, lll e v desta Lei, sendo que o Anexo v é específico para

atividades AgrossilviPastoril.

Art.4e. A SAMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença ambiental,

observado o cronograma apresentado pelo empreendedor e os limites máximos:

Ruo Jurucê, l30l - CentÍo - 78820-000 - Jocioro-MT - Fone: (óó) 34ól -7350
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"DISPÕE SOBRE A ATTERAçÃO E

coNsoLroAçÃo DA LEI N.e 1.182 DE

2610812009, qUE TRATA DA COBRANçA

PE|-OS SERVIçOS PRESTADOS PELA

SECRETARIA ADJUNTA DE MEIO AMBIENTE

- SAMA, NO I-ICENCIAMENTO DE

ESTABELECIMENTOS E DE ATIVIDADES, E

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."
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l- Licença Prévia - LP: 5 (cinco) anos;

ll - Licença de lnstalação - Ll: 6 (seis) anos;

lll - Licença de Operação - LO: 10 (dez) anos;

lV - Licença de Operação Provisória - LOP: 2 (dois) anos'

Art.5s, Fica isenta do pagamento de licenciamento ambiental a implantação de obras

públicas municipais e unidades de saúde da rede pública ou filantrópicas'

Art. 6c. Fica assegurado o desconto de 30% (trinta por cento) sobre as taxas de renovação

de licença de operação dos empreendimentos que atenda, a pelo menos, um dos itens

abaixo:
1) Utilizem resÍduos para reciclagem;

2) Utilizem resíduos para geração de energia;

3) Reaproveitem a água utilizada;

4)Disponhamdecertidãoporórgãocredenciadoemqualidadeambiental,nos
termos do regulamento;

5l lmplementem plano de Serenciamento de resíduos sólidos;

5) Sejam de responsabilidade direta de Prefeituras, órgãos do Governo Federal'

órgãos do Governo Estadual, Organização não-governamental - ONG e

Organização da Sociedade Civil de lnteresse Público - OSCIP'

§1e. Os descontos não serão cumulativos.

ó2r. A.or'ror"ção da existência dos itens de que trata o coput será feita na ocasião das

vistorias.

§3e. O empreendedor é responsável pela mânutenção do item pelo qual recebeu o

úenefício no decorrer do funcionamento de sua atividade. A constatação do não

funcionamento de qualquer dos itens pelo qual foi beneficiado ensejará emissão

compulsória de boleto com os valores referentes ao benefício sem prejuízo das sanções

penais e administrativas pelo fornecimento de informações não comprováveis'

Art. 7e. Fica assegurado o desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre a taxa de

renovaçãodeLicençaPrévia-LPedeLicençadelnstalação-Llquandoorequerimento
de renávação for realizado no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do vencimento da

licença em vigor.

Parágrafo Único. Nas hipóteses em que o prazo de validade da Licença de Operação - LO

seja iuperior a 03 (três) anos, o empreendedor deverá recolher' anualmente' lo% (dez

porcentoldovaloremUPF/MTdareferidalicença,atítulodepagamentopelosserviços
de fiscalização e monitoramento
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ESTADO DE MATO GROSSO

,IRA

CAMARA MUNICIPAL DE JACIARA

Art,8e. Fica a SAMA autorizada a cobrar pelo ingresso, uso do espaço e utilização de

imagens de unidade de conservação e jardins zoobotânicos, sendo a importância

arrecadada revertida para a manutenção das respectivas áreas, nos seguintes termos:

Art.9e. Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa) dias da data de sua

publicação oficial.

Art. 10. Ao entrar em vigor esta Lei, ficam revogadas as disposições em contrário, em

especial a Lei n.s 1.182, de 26.08.2009

Sala das Sessões, em 14 de novembro de 2017.
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VAN L AD
VE DOR - PRESIDE

VER

LEO

VER

E

\ --t=--*,ÂNIo ATANÁSD DE souzA
1,"Ê

EADO - VICE.PRESIDENTE

DE SOUZA

EADOR SEC Rto
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Palácio lzaias Alves Nogueira (Lei no 714 de'15 de outubro de 98)

l- ingresso: até 8% (oito por cento) de 1 (uma) UPF/MT

ll - uso do espaço físico: de 8 a 120 UPF/MT;

lll - utilização de imagens: de 8 a 65 UPF/MT.


