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Di叩6e sobre a d面ni戸o dos procedimentos 
para o Licenciamento Ambiental e 
Fiscaliza真o 	dos 	empreendimentos 
enquadrados na classe si叩I而cada, no 
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da Cni申ra 

Estado ds S.rglps 
Municipio da E．加ncla 

Art. lo- As normas sobre o Licenciamento Ambiental no Munic中io de欧ancia/SE e sobre a cria(ao 

da Taxa de Licenciamento Ambiental -RAM so as estabelecidas na forma desta Lei, a qual 6 

fundamentada: 

1 ・ Pela Lei Complementar F司eral no 140 de 08 de dezembro de 2011, em seu 

art. 90 que define como aにjo administrativa dos municpios, promover o 
licenciamento ambiental de empreendimentos com baixo impacto ambiental e 
de a mbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos conselhos 
estaduais de meio ambiente, ou localizados em unidades de conservaく百。  
institu司as pelo municipio, exceto em 』  reas de prot叫1o ambiental; 

II-Pelo permissivo da Resolugso CONAMA no 237, de 19 de dezembro de 

1997, especialmente em seu art. 12,§10, no sentido de se estabelecer 

procedimentos simplificados para atividades e empreendimentos de pequeno 

potencial de impacto ambiental; 

川－ Pelo disposto no Cdigo Ambiental do Munic巾io de Estancia, Lei 

Complementar no 18, de 04 de margo de 2008, que define como atribuiに1o da 

Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, expedir licenga ambiental 

para as atividades e empreendimentos no Munic巾iO; 

lv - Pelo Conv6nio de Cooperagao T氏nica e Administrativa 

ADEMA/SEMARH/Munic巾io de EstanciめE, no 003/2014, que visa a 

cooperagao t6cnica e administrativa para o licenciamento ambiental e 

fiscalizagso das atividades consideradas de impacto local. 

CAP IT L昼刀I-旦ユ匹輿ClI通型四凶胆  

Art. 20 -A Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente serj o 6 rgio respons』vel 

pelo Licenciamento Ambiental do Munic巾io de Es恰ncia. 

Art. 30 -O Licenciamento Ambiental Municipal compreende os seguintes atos e 

procedimentos administrativos: 

1 ・ Consulta Pr6via (CP): ato administrativo atravs do qual o 6 rgjo de gestao 
ambiental fornece as orientac6es iniciais para o empreendedor que pretende 
solicitar licenciamento ambiental; 

II-Licenciamento Ambiental Simplificado (LAS): proc司imento administrativo 

Ca 
Pr叫a Bar加do恥o Branco, N.. 76- Centro一E虻細cia/SE P 
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simplificado para o licenciamento de atividades ou empreendimentos 

considerados de pequeno porte e baixo potencial poluidor, observados os 
crit6rios estabelecidos no Anexo I desta Lei e em outras normas cabveis, o 

qual pode gerar uma Licenga Simplificada (LS); 

III ・ Pa卿er T氏nico Ambiental (PTA): ato administrativo do qual o 6 rgao de 

gestao ambiental encerra um ju(zo sobre o impacto ou potencial de impacto 

ambiental do empreendimento a ser licenciado; 

Iv -Autorizacso Ambiental (AA): ato administrativo prec』rio de outorga, 

conc司ido por tempo determinado, deste que resguardado o interesse pりblico 

de preservaに jo do ambiente, das atividades relacionadas no Grupo 8 do 

Anexo I desい Lei e em outras normas cabんeis. 

Paragrafo b nico ・ O pedido de consulta prvia de que trata o inciso I do 'lcaput、 ' deste 

artigo 6 facultativo ao interessado. 

Art. 40 A expediC百o da Licenga Simplificada ou da Autorizag言o Ambiental fica 

condicionada a comprovagjo da inexistencia de d6bito decorrente de infragさo 

administrativa ambiental perante a Fazenda Pりblica Municipal. 

ArtS0 -O Licenciamento Ambiental Simplificado se aplica巨 a empreendimentos cujas 

atividades sejam de baixo impacto ambiental e abran求ncia local, de acordo com os 

Anexos da Norma Administrativa no 01/2009 do Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(CEMA). 

§10 Os empreendimentos que se enquadram nos termos desta lei e atendendo aos 

princ巾ios e normas que disciplinam o processo de licenciamento, ficam dispensados da 

obtengso de Licenga Pr6via, Licenga de Implantaく豆o, e Licenga de OperaCio. 

§20 No licenciamento ambiental previsto no 'caput' deste artigo, a Secretaria Municipal 

de Turismo e Meio Ambiente deve ouvir, quando couber, os 6稽aos competentes da Uniき。  
e do Estado. 

§30 A Licenga Ambiental Simplificada deverd ser requerida na fase de planejamento ou 

projeto do empreendimento, antes de sua implantagao e operagjo, podendo ser emitida 

para aqueles que jd estejam em processo de implantagso ou operagao no momento da 

oublicacao desta lei, desde oue os controles ambientais 吋ejam em acQrdo com a 

leg'引a"ao vigente. 	 “警  
Pr叫aBar加do Rio Branco, N.0 7レCentro一E虻肋cia/SE 
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§40 No caso de diversificagao ou alteraく5o no processo produtivo do empreendimento ou 

atividade sujeita a Licenca Ambiental Simplificada, a atualizaCao dar-se-j atrav台 de novo 

requerimento desta mesma modalidade. 

§ 50 0 empreendimento que n旨o atender ao disposto nesta lei, fica危 sujeito ao 

procedimento de licenciamento pめprio do efetivo enquadramento, na forma da I昭islaくao 

vigente, o que se百 comunicado ao empreendedor. 

§6 As atividades artesanais, desde que consideradas de pequeno potencial poluidor, 

ficam dispensadas do licenciamento ambiental. 

§70 Consideram-se atividades artesanais aquelas desenvolvidas por pessoa fsica, voltadas 

para a produqao的u comercializagao de material artstico-cultural 

Art. 6-No ato de abertura do processo de Licenciamento Ambiental Simplificado, o 

empreendedor deverd apresentar o formuljrio de requerimento devidamente preenchido e 

acompanhado dos documentos definidos no pr6prio formuljrio, sob pena de inviabilizar a 

abertura do processo. 

Parjgrafo じnico-As propostas de medidas ecol6gicas, de cardter mitigador e 

compensat6rio, deve百o constar no projeto geral do empreendimento, contemplando 

solu96es tecnicamente reconhecidas para mitigagjo de impactos, caso existentes. 

Art. 70 -A licenga se臣 expedida mediante andlise e aprovag加 dos documentos 

apresentados e realizacao de vi計（)ria "in loco刀 com emissきo de parecer de t氏nico 

habilitado no prazo mjximo de 45 (quarenta e cinco) dias. Em caso de serem exigidos 

documentos complementares, decorrentes das andlises, tal prazo serj prorrogado por mais 

45 (quarenta e cinco) dias a contar do recebimento d師t師．  

Art. 80 -Aos empreendimentos que jj se encontrarem em processo de licenciamento 

ambiental na data da publicagjo d占ta lei e se enquadrarem n山 pressupo引os desta, 

p側eば ser aplicado o licenciamento ambiental simplificado. 

Art. 90 -O prazo de validade da Licenga Simplificada deve con引derar o cronograma de 

instalagso do empreendimento, hem como os planos de controle ambientaし devendo ser 

de, no minimo 02 (dois) anos e no mjximo 05 にinco) anos. 
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Pa臣grafo ロnico ・＾ renovaく1o da Licenga Simplificada de um empreendimento deve ser 
requerida com anteced6ncia minima de 120 (cento e vinte) dias, contados da expiraく加 do 

prazo de validade fixado na respectiva licenga, ficando automaticamente prorrogada at6 a 

manifestagjo definitiva da S氏retaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente・  

Art. 100 -Resguardado o sigilo industrial, a concessao e renovagao da licenga ambiental 

引mplificada deve ser publicada,a custa do empreendedor, no Dijrio Oficial do Estado; 
em peri6dicos de circulagio no Estado de Sergipe ou no mural p6blico da sede da 

Prefeitura Municipal de Est含ncia. 

Pa臣grato o nico ・＾ Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente poderj exigir 
outras formas de publicidade, a exemplo de placas ou faixas no local do empreendimento, 

informando o tipo de atividade e o n6mero da licenga. 

DA FISCALIZACAO 

Art. 11 -Asir喝ularidades cometidas no ato de r叫uerimento das licengas, bem como na 

localizagjo, instalagjo e operaくao dos empreendimentos pode直o ser penalizadas com 

advert6ncia, multa, interdigso ou embargo do empreendimento, cassagao e/ou suspensao 

da licenga ambiental simplificada emitida, conforme legislaくao vigente. 

Art. 12-Constatada a infra（巨o, se巨 lavrado o respectivo auto, bem como assegurado o 

direito de defesa, na forma prevista na Lei Complementar Municipal no 18, de 04 de margo 

de 2008に聞igo Municipal do Meio Ambiente). 

Pargrafo しnico － α valores das muItas provenientes do caput deste arti即 serao 

destinados ao Fundo Municipal do Meio Ambiente 

Art. 13-A Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente, mediante decis1o motivada 

e ass昭urado o principio do contradit6rio e da ampla dei瞬， pode白 modificar o引imit占 e 

crit6rios, bem como as medidas de controle e ad四ua95o do empreendimento, suspender 

ou determinar o cancelamento da licenくa exp司ida, quando ocorrer: 

1-Violagao ou inadequag』o de quaisquer limites e crit6rios ou infra95o a 

normas legais; 

II-Superveni6ncia de graves riscos ambientais ou 自 sadde. 

Ca漏輪辰  
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Art. 14-fnula de pleno direito a licenくa expedida com base em informag6es ou dados 

falsos, enganosos ou capazes de induzir a erro, nao gerando a nulidade qualquer 

responsabilidade civil para o Poder P己blico em favor do empreendedor・  

§10 No caso de omissao ou uso de informa96es nao ver司icas no requerimento, 

documentos anexos ou em informaぐうes complementares, o 6 rgさo ambiental determinarj: 

I-A suspensao imediata da licenga ambiental simplificada e imposigso de 

multa, na forma da legislagjo vigente; 

II-A denjncia do responsdvel t氏nico ao respectivo Conselho de Classe; 

川・ O envio de c6pias dos proc司imentos adotados, conforme previstos nos 

itens I e II acima, para conhecimento e devidas provid6ncias por parte do 

Minist6rio P6blico Estadual. 

§20 0 responsdvel t6cnico serj sol idariamente responsjvel por eventuais multas previstas 

no inciso I deste artigo. 

§30 ^Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente deve巨 comunicar a imposigき。  

das penalidades tratadas no presente arti俸） ao responsjvel t氏nico e aos representantes 

legais do empreendimento. 

DAT加込旦旦 LICENCI四輿型旦と  

Art. 15-Fica criada a Taxa Municipal de Licenciamento Ambiental (TLAM), que tem por 

fato gerador, o exerccio de poder de polcia pela Secretaria Municipal de Turismo e Meio 

Ambiente, 

no procedimento de licenciamento ambiental dos empreendimentos que trata o "caput" do 

artigo 50 desta lei. 

§10 S加 considerados sujeitos passivos da Taxa Municipal de Licenciamento Ambiental 

todas as pessoas fsicas ou jur司icas que venham a desenvolver empreendimentos ou 

atividades nos termos do caput deste artigo. 

讐露鱗 
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§20 As isen96es fiscais relativas a Taxa de Licenciamento Ambiental-TLAM estabelecidas 

por ―昭islac加 federal, estadual ou municipal dependem de reconhecimento pela 

Secretaria Municipal de Finangas, atrav占 do 6 rgjo t6cnico competente, e n加 eximem o 

contribuinte da obrigatoriedade de requerer o licenciamento nem das demais obriga96es 

administrativas e tributjrias previstas nesta Lei. 

Art. 16 ・ A Taxa de Licenciamento Ambiental-TLAM relativa aos empreendimentos ou 

atividades sujeitos ao Licenciamento Ambiental Simplificado devem ter como base de 

cjlculo seu porte e potencial poluidor, sendo esses classificados, respectivamente, em 
micro e pequeno, e em baixo, m6dio e alto, em conformidade com os crit6rios 

estabelecidos nos Grupos 1 a 7 do Anexo I desta Lei. 

Art. 17-A Taxa de Licenciamento Ambiental-TLAM relativa き  s atividades sujeitas j 

Autorizag加＾mbiental devem ter como base de cjlculo apenas o porte da atividade, 

observados os crit6rios estabelecidos no Grupo 8 do Anexo I desta Lei. 

Art. 18-Os valores correspondentes a Taxa de Licenciamento Ambiental-TLAM est自o 

fixados no Anexo II desta Lei. 

Art. 19-O pagamento da TLAM, nas suas diversas modalidades,6 devido por ocasiao do 

seu requerimento. 

§1o Tamb6m deve ser cobrada a TLAM nos casos de renovagao e emissao de segunda via, 

na forma que dispuser o regulamento. 

§20 A consulta p唾via estabelecida no inciso I, do art. 30 d占ta Lei independe de taxa. 

§ 30 A renova95o da licenga ambiental sujeita a novos estudos deve ter o valor 
correspondente a 75% (setenta e cinco por cento) do valor original da licenca, conforme o 

Anexo II desta Lei. 

§40 Para a renovagao de licenくas nao sujeitas a novos estudos, o valor da taxa deve 

corresponder a 5Q% (cinquenta por cento) daquele estabelecido no Anexo II. 

§S0 A emissjo des昭unda via de licenga exp司ida deve ter o valor correspondente a 50% 

(cinquenta por cento) do valor fixado para cobranga de taxa de licenciamento ambiental, 

segundo o Anexo II desta Lei. 

Pr叫aBar加do Rio Branco, N.0 7トCentro一Est且ncia/SE 
Fone: (79) 3522-1143 

ー二＝』、コ 

囲  「  -J 



面融可  

Praa Bar加爵高畿ご漂一ro-E面ia/SE 叩ぐ 
1い31」り」だ

農：叩ツ  保さ  

国  

E吐．do do Sorylpo 
Municiplo do E．協ncla 

§60 A mudanga de titularidade da licenga emitida, ter』  o valor correspondente a 6O% 

(sessenta por cento) do valor fixado para cobranCa de taxa de licenciamento ambiental, 

segundo o Anexo II desta Lei 

§70 A emisso por parte da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente do Parecer 

T6cnico Ambiental previsto no inciso Ill, do art. 30 desta Lei, deve ter o valor 

correspondente a ?5% (setenta e cinco por cento) do valor fixado para cobranにa de taxa 

de licenciamento ambiental, segundo o Anexo II desta Lei. 

Art. 20 ・ Os valores das taxas de licenciamento previstos no Anexo II desta lei devem ser 

atualizados anualmente, de acordo com i ndice oficial adotado pelo Poder Executivo 

Municipal. 

DISPOSIく6ES FINAIS E TRANSITORI笛  

Art. 21-Os empreendimentos licenciados ou nao, que jj se encontrarem em fase de 

implantaくjo ou de operagao no municipio de Estancia, at6 90 (noventa) dias contados da 

data de publicagao desta lei, devem, no que couber, adequar-se ao disposto na presente 

norma. 

Art. 22-Permanecem com eficjcia, no a mbito municipal, as licengas simplificadas 

concedidas pelo 6 rgio estadual de meio ambiente, antes da data de publicaC5o desta lei, 

passando os empreendimentos a submeterem-se a昭ulamentagjo municipal depois de 

expirado o prazo de validade das mesmas 

Art. 23-O descumprimento do disposto nesta lei torna os responsjveis pelo 

empreendimento, passんeis das penalidades previstas na legislacjo ambiental. 

Art. 24-Esta lei entra em vigor na data de sua publica95o, produzindo efeitos, quanto a 

Taxa de Licenciamento Ambiental-TLAM, a partir de 01 de abril de 2015, revogando-se 

as disposig6es em cont巨rio 

Art. 25-Rev昭am-se as disposi(6占 em cont百rio 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICIPIO DE ESTANCIA 

ANEXO I ・ EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES SUJEITOS AO 

LICENCIAMENTO AMBIENTAIJENQUADRAM馴TO DO PORTE E 

DO POTENCIAL POLUIDOR 

Potencial Poluidor Degradador (PP): 

a= alto potencial 

m= médio potencial 

b= 	4 baixo potencial 

GRUPO 1 - INDÚSTRIAS 

1.A - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE DO EMPREENDIMENTO 

Area ()di (m2)* PORTE 

até 200 Micro 

acima de 200 e até 500 pequeno 

acima de 500 e até 1.500 médio 

acima de 1.500 e até 3.500 grande 

acima de 3.500 
.._ 	, 

especial 

早 Area u til: area total uzilizada no empreendimento industrial, incluindo-se a 百rea constru似a, a 
jrea utilizada para circulag言o, manobras, estocagem, p言tios, etc. 

1.B - CkASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR 

Indústria de produtos minera is não metálicos PP 

beneficiamento de minerais não metálicos, não associados A extração a 

fabricação e elaboração de produtos minera is não metálicos a 

fabricação de artefatos de cimento e de cimento armado (caixas d'água, caixas de 
concreto, lajotas e tijolos de cimento e semelhantes) m 

fabricação de ladrilhos e mosaicos de cimento m 

fabricação de artefatos de fibrocimento: chapas, telhas, cascos, manilhas, tubos, conexões, 
caixas d'água, caixas de gordura e semelhantes a 

fabricação de peças, artigos e ornatos de gesso e estuque m 

. 	Oa 
fabricação de bulbos para lâmpadas incandescentes e de bulbos e tubo 	• . ., a `{ •adas1 , 

	

.., 	,t,..: ' 	\nu- 
fluorecentes ou a gás de mercúrio, néon ou semelhantes 	 co, i. 	, 	,,,L 

viPht  

a 
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNにfrio DE ESTANCIA 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

Indústria metalúrgica 
PP 

fabricação de aço e de produtos siderúrgicos a 

produção de fundidos de ferro e aço/laminados/forjados/arames/relaminados com ou sem 
tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia a 

relaminação e metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundarias, 
inclusive ouro a  

produção de laminados/ligas/artefatos de meta is não-ferrosos com ou sem tratamento de 
superfície, inclusive galvanoplastia a  

produção de soldas e a nodos a 

metalurgia de metais preciosos a 

meta Iwgia do p6, inclusive peças moldadas a 

fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive 
galvanoplastia a 

fabricação de artefatos de ferro/aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de 
superfície, inclusive galvanoplastia a 

têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície a 

atividades similares a 

Indústria mecânica PP 

fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com tratamento térmico 
e/ou de superfície a 

fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios sem tratamento térmico 
e/ou de superfície m 

atividade similares/potencial de Impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

A 

Indústria de material elétrico, eletrônico e comunicações PP 

fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores a 

fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e 
informática m 

fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos 	 es m 

ー  
ー 
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ESTADO DE SERGIPE 
MU NにIPio DE ESTANCIA 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

Indústria de material de transporte 
PP 

fabridação e montagem de veículos rodoviários, ferroviários ou metrovia dos a 

fabricação de peças e acessórios 
a 

fabricação e montagem de aeronaves, embarcações ou estruturas flutuantes a 

reparação/conserto de quaisquer veículos de transporte m 

atividades similares/potencial de impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

PP 

serraria e desdobramento de madeira 
a 

preservação de madeira 
a 

fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada a 

fabricação de estruturas de madeira e de móveis m 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambienta I 

4 

Indústria de papel e celulose 
PP 

fabricação de celulose e pasta mecânica a 

fabricação de papel e papelão a 

fabricação de cestos, esteiras e outros artefatos de bambu, vime, junco ou palha, trançados 
(inclusive móveis e chapéus) b 

fabricação de pa lha preparada para garrafas, vara para pesca e outros artigos b 

fabricação de artefatos de cortiça b 

fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, fichas, bandejas e pratos m 

fabricação de cartão e fibra prensada m 

atividades similares/potencial de impacto a critério do órgão de gestão ambienta I 

e 
Indústria de borracha

--- ------ 	,, Jana 
PP 

% i 	• 	,i0 1. 	N\ beneficiamento de borracha natural 	 7.7„..„----c-c-Ft i 	ont MI 

多喫竺 
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C伽間tu 

 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICIPIO DE ESTANCIA 

 

fabricação de câmara de ar e fabricação e recondicionamento de pneumáticos 
a 

fabricação de laminados e fios de borracha 
a 

fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex a 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

Indústria de couros e peles 
PP 

secagem e salga de couros e peles 
m 

curtiknto e outras preparações de couros e peles 
a 

fabricação de artefatos diversos de couros e peles 
b 

fabricação de cola animal 
m 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

Indústria química 
PP 

produção de substâncias e fabricação de produtos químicos a 

fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e 
da madeira a 

fabricação de combustíveis não derivados de petróleo a 

produção de óleo/gorduras/ceras vegetais-animais/óleos essenciais vegeta is e outros 
produtos da destilação da madeira a 

fabricação de resinas e de fibras e fio artificiais e sintéticos e de borracha e látex, sintéticos a 

fabricação de polvora/explosivos/detonantes/munição para caça-desporto, fósforo de 
segurança e artigos pirotécnicos a 

recuperação e refino de solventes, oleos minerais, vegetais animais a 

fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos a 

fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas 
e fungicidas 

a 

fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes a 

fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários a 

fabricação de fertilizantes e agroquímicos a 
_ 

fabricação de sabões, detergentes .raz., m 
» 	̂hi p, 	e, 	( fabricação de velas 	 'W 

\, 	,Itç Jo 	64/ t, 
... 	Win 
争譜互 マ 

ぬ9o Munici四1 ・ Praga Ba血o do Rio Branco, n奉 76 ・ Centro ・ C巨碗ぬo面コ薙派瓦扉 

吏  
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNICfPIO DE ESTANCIA 

fabricação de perfumarias e cosméticos 

produção de álcool etílico, metanol e similares 
a 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

Indústria de produtos de matéria plástica 
PP 

fabricação de laminados plásticos a 

fabricação de artefatos de material plástico a 

atividades similares 
a 

Indústria têxtil, de vestuário, calçados e artefatos de tecidos PP 

beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos m 

fabricação e acabamento de fios e tecidos m 

tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças de vestuário e artigo divers os de 
tecidos m  

fabricação de calçados e componentes para calçados m 

atividades similares m 

Indústria de produtos alimentares e bebidas PP 

beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares a 

matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal a 

fabricação de conservas a 

preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados a 

preparação, beneficiamento e industrialização de leite e derivados a 

fabrichão de refinação de açúcar a 

refino/preparação de óleo e gorduras vegetais a 

produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação a 

fabricação de fermentos e leveduras 	 NM a 

fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para a nimais --• 	4. 	, : 	111111111 --- mu 
fabricação de vinhos e vinagre 

fabricação de bebidas não alcoólicas, hem como engarrafamento e gaseificação • - : : II 

Pa(o Municipal ・ Praくa Ba南o do Rio Branco, no 76 ・ Centro 一 C印49200・000- Estancia/SE 
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fabricação de bebidas alcoólicas 
a 

atividAdes similares 
a 

Indústria de fumo 
PP 

fabricação de cigarroticharutos/cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo a 
atividades similares 

a 

Indústrias diversas 
PP 

usinas de produção de concreto 
a 

usinas de asfalto 
a 

serviços de galvanoplastia 
a 

lavanderias industriais 
a 

distritos de pólos industriais 
a 

fa bricição de instrumentos e utensílios para usos técnicos e profissionais, de aparelhos de 
medida e precisão m 

fabricação de aparelhos, utensílios, instrumentos e material cirúrgico, dentário e 
ortopédico m 

fabricação de aparelhos, material fotográfico e de ótica a 

atividades similares/potencial do impacto a critério do orgão de gestão ambiental 

GRUPO 2- PESQUISA E EXTRAÇÃO DE MINERAIS 

2.A - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

Area Total (ha) Produção (m3/dia) PORTE* 

até 10 ate 10 micro 

acima de 10 até 30 acima de 10 até 50 pequeno 

acima de 30 até 50 acima de 50 até 100 médio 

acimakle 50 até 100 acima de 100 ate 200 grande 

acima de 100 acima de 200 especial 

atividade ou o empreendimento serd enquadrado pelo maior crit6r叫何栃扇た×豆o do 

一一一一一一前痴両黙鮮と一－  

porte no mone"- -'- 一equerimento 
1、ピTILLI UU 「ピquerirnen田 	 み而又I)，山しarcw 



LUに  

無臨。  

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICI PIO DE ESTANCIA 

2.8 - CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR 

PP 

pesquisa de minerais 
a 

atividades de extração de bens minera is a 

lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento a 

lavra subterrânea corn ou sem beneficiamento a 
4 

exploração de água mineral a 

perfuração de poços 
a 

sistemas de captação a 

tratamento e distribuição de água a 

dragagem e derrocarnento para a extração de minera is a 

atividades similares 

GRUPO 3 - TRATAMENTO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS 

3.A - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

Massa (ton./dia) Volume (m3/dia) PORTE* 

até 10 ate 20 micro 

acima de 10 até 20 
4 

acima de 20 ate 40 pequeno 

acima de 20 até 30 acima de 40 até 60 médio 

acima de 30 até 50 acima de 60 até 100 grande 

acima de 50 
- 	. 	.. 	. 	. 	. 

acima de 100 especial 

ーハ auviclacle ou o empreendimento sera enquadrado pelo maior Cri巨rio de das引ficag言o do 

porte no momento do requerimento. 

3.8 - CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR 

PP 

tratamento e/ou disposição de resíduos industriais (líquidos e sólidos) a 

tratamento e/ou disposição de resíduos sólidos urbanos, inclusive provenientes de fossas a 

tratamento e/ou disposição de resíduos especiais, como agrotoxicos e suas embalagens, 
a 

a 

serviços de saúde 	
--as.)itchjrifir(iita Çarria 

aterros sanitários 	 z"----PREF El . 	t-rOtt:itCEIPtil \ 
ESTM 

九9o Municipal ・ Praりa Ba肩o do Rio Branco, no 76 . CentroS C印492応面可民語  
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNにtrio DE ESTANCIA 

usinas de reciclagem de lixo 
a 

trata mento térmico 
a 

aterros industria is 
a 

reciclagem de pneus, plástico, vidro, metal, e outros 
a 

reciclagem de papel 
m 

estações de tratamento de esgoto 
a 

interceptores de emissários de esgoto 
a 

sistemas de transporte por duto 
a 

limpadoras de tanques sépticos 
a 

redes de esgotamento sanitário 
a 

k 
terminais de carga e descarga de produtos químicos, minérios e petróleo a 

sistemas unifamiliares de esgotamento sanitário m 

sistemas coletivos de esgotamento sanitário m 

núcleos de triagem de resíduos recicláveis m 

Coleta de Transporte de Resíduos Agrícolas, Comerciais, Urbanos e de Construção Civil m 

Coleta e Transporte de Resíduos Industriais - Exceto Classes I e Serviços de Saúde (A, B, C 
e E) m 

Coleta e Transporte de Resíduos Industriais - Classes I e Serviços de Saúde (A, B, C e E) a 

Coleta, Transporte e Descarte de Resíduos Sólidos e Líquidos de Embarcações, Plataformas 
de Petróleo, Terminais de Distribuição de Combustíveis e Indústrias a 

Transporte e Destinaç 5o de resíduos de esgotos, sanitários, inclusive aqueles provenientes 
de fossas - a 

Transporte de Cargas Perigosas, Produtos Perigosos ou Inflamáveis a 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambienta I 

GRUPO 4- EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

4.A - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE CONJUNTOS HABITACIONAIS/EDIFICAÇÕES UN! OU 
PLURIFAMILIARES/CONDOMNIOS 

a 
Em Area Total Construída (m2) MOM. REFru 

Tipo (1) Tipo (2) 	rit PO TE* 
.___—. 	  

até 50 ate 2 0 	 -----...,..micro 

Pa(o Municipal - Praぐa Ba臣o do Rio Branco, no 76 ．山而に戸雨而灰灰こ画扇品雇  



de SOat巨  150 de 200 at6 500 pequeno 
de 1怨a姫300 de 500 at6 1000 m6dio 
de 300 at6 1000 de 1000 at6 3000 grande 
acima de 1000 acima de 3000 especial 

ESTADO DE SERGIPE 
MUNICfPIO DE ESTANCIA 

LOTEAMENTOS 

Area Total (ha) 
PORTE 

ate 1 
micro 

acima de 1 até 3 
pequeno 

acima de 3 até 10 
médio 

acima de 10 até 30 
grande 

acima de 30 
especial 

4.3- CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR 

Tipo (4) Edificações Unifamiliares pp 

conjuntos habitacionais com estação de tratamento de esgoto m 

conjuntos habitacionais sem estação de tratamento de esgoto a 

condomínios 
m 

edificações unifamiliares 
b 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

Tipo (2) Edificações Plurifamiliares PP 

conjuntos habitacionais com estação de tratamento de esgoto m 

conjuntos habitacionais sem estação de tratamento de esgoto a 

condomínios 
m 

edificações plurifamiliares 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

Loteamentos 	 os a 

I . 	
Ptd- P 

C4 	E TO °' loteamentos 	 tf --1 OP- 
F5(AS 

Pago Municilコai ・ Praりa Ba南o do Rio Branco, n7示辰而こ面海扇両面工届姦雇  



ESTADO DE SERGIPE 
MUNICIPIO DE ESTANCIA 

竺竺讐imilares/pote・・1・ Ido imp・cto a ・「1巨・扇姦而瓦扉高藤扇  

GRUPOS- EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS 

5.A - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

POSTIDS DE REVENDA DE COMBUSTÍVEIS 

Capacidade de Armazenamento litros PORTE 

micro 

até 25.000 pequeno 

acima de 25.000 até 50.000 médio 

acima de 50.000 até 75.000 grande 

acima de 75.000 especial 

DEMAIS EMPREENDIMENTOS 

Area Útil (m2)* PORTE 

até 200 micro 

acima de 200 ate 500 pequeno 

acima de 500 e até 1.500 médio 

acimalIcle 1.500 e até 21.500 grande 

acima de 3.500 
. 	. 

especial 

早Area u til:a rea total utilizada no empreendimento industrial, in山indo-se a 言tea constru旧a, a 
言rea utilizada para circulaqao, manobras, estoca四m, p言tios, etc. 

5.8 - CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR 

PP 

panificadoras com fornos elétricos b 

panificadoras com fornos a lenha ou carvão m 

postos de revenda de combustíveis m 

lava-jatos e borracharias b 

armazéns gerais 
b 

fr) --) 

Carr — agno 	iia 1111141 	N 
PREFEITO MUNICIPAL 

ESTANC 	SE 
ã lavanderias no industria is 

貞  
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ESTADO DE SERGIPE 
MUNにfPio DE ESTANCIA 

transportadoras de subst5ncias perigosas 
a 

transportadoras de cargas em geral 
m 

comércio de quaisquer pa rtes vegeta is vivas ou mortas e demais formas de vegetação 
existentes no município m 

supermercados e hipermercados 
m 

shoppings centers 
a 

centro de abastecimento 
m 

centro comercial varejista 
m 

galeria de lojas varejistas 
b 

centrdde convenções 
m 

complexos turísticos e de lazer inclusive parque temáticos 
a 

Empreendimentos hoteleiros (hotéis, motéis e pousadas) até 20 quartos b 

Empreendimentos hoteleiros (hotéis, motéis e pousadas) de 21 a 100 quartos m 

Empreendimentos hoteleiros (hotéis, motéis e pousadas) acima de 100 quartos a 

Presídios 
a 

Cemitérios 
a 

tingimento e estamparia 
a 

dedetizadoras, desratizadoras, desinfectadoras, ignifugadoras a 

hospitais, clínicas e congeneres 
a 

comércio atacadista de produtos não combustíveis, não lubrificantes e não derivados de 
petróleo m 

comércio atacadista de produtos combustíveis, lubrificantes e derivados de petróleo 
It a 

laboratórios de análises clinicas, biológicas e radiológicase físico-químicas a 

rios de controle ambiental 
m 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

GRUPO 6- OBRAS DIVERSAS 

6.A - CLASS IFICAÇÃO DO PORTE 

Area Útil (Tipo 1) Area Útil (Tipo 2) PORTE/ 

micro c- até 500 até 200 

ぬfo Municipal ・ Pra(a Ba直o do Rio Branco, no 76-Ce而こ雇瓦亜面扇示瓦爾扉瓦  
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acima. de  500 até 2000 acima de 200 até 500 pequeno 

acima de 2000 até 5030 acima de 500 até 1500 médio 

acima de 5000 ate 15300 acima de 1500 até 3500 grande 

acima de 15000 acima de 3500 especial 

八1ヒ"Uし， .:area totai uulizacla no empreendimento industrial, incluindo-se a d rea constru臼a, a 
jrea utilizada para circulagao, manobras, estocagem, p百 tios, etc 

6.B - CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR 

OBRAS DIVERSAS (Tipo 1) 
PP 

ruas e avenidas 
m 

Hidrovias 
a 

Metrovias 
a 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

OBRAS DIVERSAS (Tipo 2) 
A  PP 

terminal rodoviário, metroviário e ferroviário a 

aeroportos e portos 
a 

estádios, ginásios de esportes m 

hipódromo, autódromo, kartodromo, velódromo a 

pontes, viadutos e outras obras da rte m 

estacionamentos de garagens m 

garagens que operam com frota de caminhões ou equipa mentos pesados a 

garagens de empresas de transporte coletivo urbano e interestadual m 

barragens e diques 
a 

depósitos e armazéns atacadistas e de estocagem de materia -prima ou 
manufaturadas em geral m 

atracadouros, marinas e piers a 

retifica4ção de cursos d'água a 

obras de geração de energia a 

cana is para drenagem a 

subestações de a 

a 

energia 

(ip r Ad abertura de barras, embocaduras e cana is 	 pREFta TM? ■All.J(:slicl 1 

Pa(o Municipal - Praga Bario do Rio Oranco, if 76 - Centr可面顧而両両二気覇系扉  



ESTADO DE SERGIPE 
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casas de show, discoteca, boate 
m 

salões de baile e/ou festas 
m 

salas de espetáculos, cinemas, teatros m 

locais para feiras e exposições, de duração permanente m 

estalAecimentos públicos ou particulares de ensino superior e os particulares de 
ensino de 2° grau m  

empreendimento editorial e gráfica 
m 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental 

GRUPO 7 - EXPLORAÇÃO AGROPECUÁRIA 

7.A - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

ATIVIDADE QUE UTILIZAR MADEIRA, LENHA, CARVÃO VEGETAL DERIVADOS OU 
PRODUTOS SIMILARES 

Massa (kg/dia) 
PORTE 

ate 10 
micro 

acima de 10 até 30 
pequeno 

acima de 30 até 60 
médio 

acima de 60 até 100 
grande 

acima de 100 
especial 

DEMAIS ATIVIDADES 

Area Explorada (ha) PORTE 

até 1 
micro 

acima de 1 até 5 pequeno 

acima de 5 até 10 médio 

acima de 10 ate 30 grande 

acima de 30 especial 

7.B - CLASSIFICAÇÃO DO POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR 

PP 
, 

qualquer atividade que utilizar madeira, lenha, carvão vege . 	deriva • es ou 

- 4 produtos similares 	 a as Ale° uga  --, a attct• 
and 
AL 

瓦繭ふ瓦正瓦石扇応お応証元辰忘前応扇議密船琴  



ESTADO DE SERGIPE 
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criagao de animais, tais como suinocuitur石瓦孟可扉  

     

        

    

m 

   

   

aquicultura 

 

a 

   

   

竺竺竺竺竺竿竺竺竺三西三匹戸 la 
讐竺竺竺竺竺竺Ias sem irriga、“o e/ou drenagem do solo agrcoに  
projetos de assenta me而姦属瓦扇一一一一一一一一一  

 

a 

   

    

m 

   

        

         

_ 
projetos agropecuários em areas a mbientalmente protegidas a 
projetos agropecuários 

m 

atividades similares/potencial do impacto a critério do órgão de gestão ambiental a 

GRUPO 8 - AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

8.A.1 - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

Area Cm2) 
PORTE 

atéia 
micro 

acima de 10 ate 100 
pequeno 

acima de 100 até 500 
médio 

acima de 500 até 1000 
grande 

acima de 1000 
especial 

8.8.1 - ATIVIDADES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

desmatamento; 

uso de fogo controlado; 

atividades similares/porte a critério do órgão de gestão ambiental 

8.A.2 - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

Area (m2) PORTE 

até 100 
micro 

acima de 100 até 300 
pequeno 

acima de 300 até 1000 
,  médio 

acima de 1000 até 10.000 - frybj grande 

acima de 10.000 	 \..k/ - 	<I.( 44t 	/0 especial 

8.B.2 -ATIVIDADES PASS fVEIS DE AUTORIZAÇÃO A 41 

Pa(o Municipal - Praga Bar言o do Rio Branco, no元山応で下覇而扇可瓦雨詰扉 

亀  
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tiicgidgem; 

feiras e exposições temporárias; 

manutenção e urbanização de cana is; 

recuperação de areas contaminadas e degradadas; 

atividades similares/porte a critério do órgão de gestão ambiental 

8.A.3 - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

Volume (m3) 
PORTE 

até 20 
micro 

acima de 20 até 100 
pequeno 

acimakde 100 ate 500 
médio 

acima de 500 até 1000 
grande 

acima de 1000 
especial 

8.B.3 - ATIVIDADES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

aterros hidráulicos e engordamento de faixas de praia; 

dragagem, desassoreamento e terraplenagem; 

limpeza de cursos e corpos d'água; 

readequação e/ou modificação de sistemas de tratamento/controle de resíduos 
líquidos industriais; 

atividades similares/porte a critério do órgão de gestão ambiental 

8.A.4 - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

Massa (ton) 
PORTE 

até 20 
micro 

acima de 20 até 50 
pequeno 

acima de 50 até 100 
médio 

acima de 100 até 500 
grande 

acima de 500 
especial 

8.8.4 -ATIVIDADES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

readequação e/ou modificação de sistemas de tratamento, controle e 	disposição 
(incineração) de resíduos sólidos industriais e hospitalares; 	 lc— 
transporte de produtos químicos, grãos e sementes importa 	s ou proven'ente de 
outros Estados; 

C 	°S 	1414,•"n° rwsloPAL 

ow Çarcui 
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Pm副  

亀  
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MLJNにfPio DE ESTANCIA 

 

transporte de produtos perigosos; 

atividades similares/pDrte a crit6rio do 6 rg巨ode gest巨o ambiental 

8.A.5-CLASSIFICACIO DO PORTE 

Indivíduo (ud) 
PORTE 

ate 2 
micro 

acima de 2 até 6 
pequeno 

acima de 6 até 14 
médio 

acima de 14 até 24 
grande 

acima de 24 
especial 

8.B.5 - ATIVIDADES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

erradicação de árvores, arbustos e/ou palmeiras; 

atividades similares/porte a critério do órgão de gestão ambiental 

8.A.6 CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

indivíduo (ud) 
PORTE 

até 10 
micro 

acima de 10 até 50 
pequeno 

acima de 50 ate 100 
médio 

acima de 100 até 200 
grande 

acima de 200 
especial 

8.B.6 - ATIVIDADES PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

poda de arvores e arbustos; 

atividades similares/porte a critério do órgão de gestão ambiental 

8.A.7 - CLASSIFICAÇÃO DO PORTE 

4 
PORTE 

a critério do órgão de gestão ambiental micro 

pequeno 

médio 
.6 

grande 
. 	dr fr 

4, 	/Z, c _c•-• especial 

8.B.7 - ATIVIDADES PASSIVEIS DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 	0' * 'le 

Paぐo Municipal ・ Pra(a Ba巨o do Rio Branco, no 76.山偏二雇瓦屍面扇こ瓦函扇雇  
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ANEXO II-TAXAS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

(VALORES EM REAIS) 

Porte Potencial Poluidor Licença Simplificada LS Autorizaç5o Ambienta I AA 
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Baixo 79,00 

Médio 128,59 

Alto 

Pequeno Baixo 159,00 

Médio 302,43 
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