
Código do Meio Ambiente e do Equilíbrio Ecológico
Lei nº 16.243/96

(com as alterações da Lei 17.171 de 30 de dezembro de 2005)

TÍTULO IV
DO LICENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

CAPÍTULO I
DO LICENCIAMENTO

Art.  101. Os  empreendimentos  ou  atividades  considerados  efetiva  ou 
potencialmente  causadores  de  poluição  local,  bem  como  os  capazes,  sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental local,  dependerão, para sua 
localização,  instalação,  operação,  ampliação  física  ou  de  atividade,  e 
recuperação, de prévio licenciamento ambiental do órgão de gestão ambiental 
municipal, segundo dispõe este Código e normas decorrentes, sem prejuízo de 
outras exigências legais cabíveis.

Art.  102. Para a obtenção da licença ambiental municipal, o órgão de gestão 
ambiental  municipal  exigirá  as seguintes avaliações de impacto ambiental,  as 
quais serão submetidas a sua análise e parecer:
I - Relatório Ambiental Simplificado (RAS);

II - Estudo Técnico Ambiental (ETA);

III - Relatório Ambiental Preliminar (RAP);

IV - Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental 
(EIA/RIMA);

V - Análise de Risco.

Parágrafo único. O órgão de gestão ambiental municipal disciplinará as condições 
de elaboração e apresentação das avaliações de  impacto ambiental  previstas 
neste artigo. 
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Art 103. As Secretarias Municipais de Planejamento Urbano e Ambiental, de Saúde 
e de Finanças atuarão em estreita articulação quanto ao licenciamento previsto 
neste Código, no Código Municipal de Saúde e no Código Tributário Municipal e 
demais  legislação  pertinente,  visando  à  harmonia  das  ações  municipais  nessa 
matéria.

Art 104 – REVOGADO.

Art 105 – REVOGADO.
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Art 106. Respeitadas as normas legais pertinentes, o Poder Executivo, dentro de 
30 (trinta) dias de vigência deste Código, regulamentará a licença ambiental.



Art 107. O licenciamento de atividades, serviços, projetos imobiliários e industriais 
no território municipal  ficará sujeito à observância das demais normas legais e 
regulamentares pertinentes ao uso, ocupação e parcelamento do solo, edificações 
e instalações e,  ainda, no que couber,  às  normas dos órgãos competentes do 
Estado e da União.

Art.  108. Não será expedido alvará de localização e de funcionamento, pelos 
órgãos  competentes,  quando  houver  indícios  ou  evidências  da  ocorrência 
presente ou futura de lançamento ou liberação de poluentes nas águas, no ar ou 
no solo.
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Art 109. Os projetos relacionados com fontes poluidoras submetidos à aprovação 
da SEPLAM, na forma da Lei, deverão conter informações sobre a fonte, respeitada 
a legislação federal pertinente e a matéria sujeita ao sigilo industrial, quando for o 
caso.

Art. 110. Os impactos ambientais não mitigáveis, identificados no processo de 
licenciamento ambiental,  deverão ser objeto de compensações ambientais,  as 
quais deverão ser definidas na respectiva avaliação de impacto ambiental, sob o 
título  medidas  compensatórias,  a  cargo  do  empreendedor,  e  os  recursos 
destinados a esta finalidade não poderão ser inferiores a 1% (um por cento) dos 
custos totais previstos para a implantação e operação do empreendimento ou 
atividade.

Art.  111.  Independente do disposto no artigo 110,  no caso de licenciamento 
ambiental de atividade ou empreendimento localizado em área ambientalmente 
protegida por lei municipal, o empreendedor é obrigado a apoiar a implantação 
e/ou manutenção de unidade de conservação municipal indicada pelo órgão de 
gestão ambiental, ouvido o empreendedor e o COMAM.

Parágrafo único. O montante de recursos destinados pelo empreendedor para 
esta finalidade não pode ser inferior  a 1% (um por cento) dos custos totais 
previstos para a implantação do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo 
órgão de gestão ambiental municipal, ouvido o COMAM.
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