
Recomendação nº 18 de 22 de outubro de 2019. 

 

 

O Vereador infra firmado, nos termos do regimento interno, solicitam que seja 

encaminhado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: 

- Que o Executivo Municipal altere a lei municipal nº 1.986/2018 no seguinte artigo: 

Art. 8º. Os prazos de validade das Isenções, Dispensas e Licenças, 

de acordo com o porte e o potencial poluidor das atividades fixado 

pelo órgão ambiental competente, obedecerão aos seguintes 

critérios: 

 

I – Isenção de Licenciamento, de atividades, terão validade de 2 

(dois) anos, com renovações subsequentes por igual período de 

tempo, excetuando-se para culturas anuais que terão validade de 

01(um) ano; 

 

a) As isenções de licenciamento para edificações, insumos e 

equipamentos, por ser pontuais, não terão prazo de validade. 

 

II – As Dispensas de Licenciamento, terão validade de 2 (dois) 

anos, com renovações subsequentes por igual período de tempo; 

 

III – As Licenças Prévias, terão validade de no máximo 1 (um) ano, 

podendo ser renovadas uma única vez por igual período de tempo; 

 

IV - As Licenças de Instalação, terão validade de no máximo 2 

(dois) anos, podendo ser renovadas uma única vez por igual período 

de tempo; 

 

V – As Licenças de Operação terão validade de 2 (dois) anos, com 

renovações subsequentes por igual período de tempo; 

 

Que a redação do artigo supra referido siga a nomenclatura constante na lei 

municipal nº 1.241/2011 (revogada) que assim dispunha: 

Art. 6º Os prazos de validade das Licenças, de acordo com o porte 

e o potencial poluidor da atividade, fixados pelo órgão ambiental 

competente, obedecerão aos seguintes critérios: 

 I – As Licenças Prévias, terão validade de no máximo 1 (um) 

ano, podendo ser renovadas uma única vez por igual período de 

tempo. 



 II – As Licenças de Instalações, terão validade de no máximo 

2 (dois) anos, podendo ser renovadas uma única vez por igual 

período de tempo. 

 III – As Licenças de Operação terão a seguinte validade: 

a) 1ª Licença de 1 (um) ano; 

b) 2ª Licença de 2 (dois) anos; 

c) 3ª Licença de 3 (três) anos; 

d) 4ª Licença e subsequentes de 4 (quatro) anos; 

e)  Para açudes de dessedentação animal, pequenas irrigações e 

criação doméstica de peixes, com mais de 0,50 há (meio hectare) da 

área alagada, terão validade de 4 (quatro) anos, renovando-se por 

igual período. 

 

 Conceder desconto de 15%, de quem pagar à vista a licença. 

Justificativa: Justifica-se a presente Recomendação tendo em vista que com a 

alteração da legislação proposta pelo Poder Executivo os valores foram aumentados, tendo 

acarretado diversas reclamações por parte do munícipes, devendo ser revistos tais valores 

bem como o prazo de vigência das mesmas. 

 

  

 

Nova Boa Vista, 22 de outubro de 2019. 

 

 

 

 

Vereador André Barp (Tchola) 

Bancada do PP 


