
  LEI N.º 7.397, DE 14 DE MAIO DE 2015

Altera  dispositivos da  Lei  Municipal  n.º  4.608,  de 28  de
dezembro de 2004, que “Dispõe sobre a  Política de Meio
Ambiente do Município de Santo Antônio da Patrulha e dá
outras providências”, com alterações posteriores.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha,  no uso das atribuições que lhe
confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1.º O inciso III, do artigo 65, da  Lei Municipal n.º 4.608, de 28 de dezembro de 2004, que
“Dispõe  sobre  a  Política  de  Meio  Ambiente  do  Município  de  Santo  Antônio  da  Patrulha  e  dá  outras
providências”, com alterações posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 65 ...

I - ...

II - ...

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 previsto
nas Licenças Prévias e de Instalação, sendo a vigência da licença de 4 (quatro) anos, a contar da data de sua
expedição.

IV- ...

V- ...

VI - ...”

Art. 2.º A Lei Municipal n.º 4.608, de 28 de dezembro de 2004, que “Dispõe sobre a Política de
Meio  Ambiente  do  Município  de  Santo  Antônio  da  Patrulha  e  dá  outras  providências”,  com alterações
posteriores, passa a vigorar com o acréscimo do artigo 75 – A, com a seguinte redação:

“Art.  75  –  A.  Outros  serviços  prestados  pelo  Departamento  de  Meio  Ambiente  são  os
constantes na Tabela de Valores para Serviços Diversos, com valores para cobrança em URM (Unidade de
Referência Municipal), conforme Anexo.”

Art. 3.º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Santo Antônio da Patrulha, 14 de maio de 2015.

Paulo Roberto Bier

Prefeito Municipal 

Registre-se e publique-se

Reginaldo Coelho da Silveira

Secretário da Administração



Tabela de Valores para Serviços Diversos em URM (Unidade de Referência Municipal)

Serviços Valores (URM)

Declaração de empreendimentos concluídos (loteamentos) 100

SUPRIMIDO SUPRIMIDO

Certidão de zoneamento ambiental – CZ 9,30

Declaração  para  isenção  de  licenciamento  e  isenção  de  APP para
liberação de rede elétrica e demais declarações. 

9,30

Autorização ambiental para salão de bailes, eventos e demais atividades
nas quais a autorização é necessária (ficam isentos de autorização os
salões  comunitários,  associações  de  bairros  e  igrejas,  podendo  ser
emitida declaração de isenção de licenciamento)

20

Alvará  florestal  (corte,  poda,  descapoeiramento  e  transplante  de
árvores), exceto quando for em vias, logradouros e órgãos públicos

9,30


