
Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMIGUEIRO

Lei nº 2.166/2018, de 23 de outubro de 2018.

Altera dispositivos da Lei nº 1.508,  de 09 de dezembro de
2008, revoga Lei e dá outras providências. 

          

JOCELVIO GONÇALVES CARDOSO,  Prefeito  Municipal  de Formigueiro,  faz saber  em
cumprimento ao disposto na Lei Orgânica do Município, que a Câmara Municipal aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1º Altera a redação do inciso III e § 3º, 4º e 5º do Art. 14 da Lei nº 1.508, de 09 de
dezembro de 2008, que passam a viger com as seguintes redações:

Art. 14...
III Licença de Operação (LO) autorizando, após as verificações necessárias, o início

da atividade licenciada e o funcionamento de seus equipamentos de controle de poluição, de
acordo com o previsto nas licenças prévia e de instalação. 
      § 3º A Licença de Operação deverá ser expedida com validade de 4 (quatro) anos
para todos os licenciamentos de atividades de competência municipal, excetuando as atividades de
irrigação que terão a Licença de Operação expedidas para 2 (dois) anos, observada a legislação
vigente à época.

§  4º  Os  pedidos  de  renovação  de  licença  deverão  ser  protocolizados  com
antecedência de 120 dias da expiração do prazo de validade fixado na respectiva licença, ficando
automaticamente prorrogada até a manifestação do órgão ambiental do Município.

§ 5º Para as atividades não listadas e isentas na legislação ambiental, adota-se as
Resoluções do CONSEMA, no que couber.
             Art. 2º O Art. 15 da Lei nº 1.508, de 09 de dezembro de 2008 passa a viger com a
seguinte redação:

Art. 15 As atividades e empreendimentos de mínimo e pequeno porte, com grau de
poluição baixo e médio, assim definidas pelo CONSEMA e pelo órgão ambiental estadual - FEPAM,
sujeitar-se-ão ao Licenciamento Único (LU), sendo todas as fases do licenciamento (LP, LI e LO)
concentradas diretamente na fase de Licença de Operação (LO), observado o que dispõe o art. 14,
§3º desta Lei.

Art. 3º Os demais artigos permanecem inalterados.
Art. 4º Fica revogada a Lei nº 2.045/2017, de 17 de janeiro de 2017.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Formigueiro.

Em 23 de outubro de 2018.

Jocelvio Gonçalves Cardoso
 Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Fabiano Ilha da Luz
Secretário da Administração
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