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22º Encontro dos Secretários e Dirigentes Municipais de Meio Ambiente



Base legal
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Instituída pela Lei n°15.434/2020, que Institui o Código Estadual do Meio

Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul, define a LAC em seu art. 54, V.

Art. 54 - O órgão ambiental competente, no exercício de sua competência de controle, expedirá, com base em 

manifestação técnica obrigatória, as seguintes licenças:

VI - Licença Ambiental por Compromisso - LAC, procedimento eletrônico autorizando a localização, a instalação e a 

operação da atividade ou do empreendimento, mediante Declaração de Adesão e Compromisso - DAC - do empreendedor 

aos critérios, pré - condições, documentos, requisitos e condicionantes ambientais estabelecidos pela autoridade 

licenciadora e respeitadas as disposições definidas pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente.

Regulamentada pela Resolução CONSEMA 455/2021 - estabelece

procedimentos e critérios para a emissão da LAC.

Conselho de Administração da FEPAM aprovou os custos de ressarcimento

através da Resolução nº 19/2022.



Licenciamento ambiental
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É um dos instrumento de PNMA e CEMA, aplicado para atividades

Potencialmente Poluidoras.

Objetivo: a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia

à vida, visando assegurar, no País, condições ao desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da

vida humana.

Função: verificar a viabilidade ambiental, estabelecer critérios, controles e

salvaguardas, e aperfeiçoar os projetos e programas apresentados, pois o meio

ambiente é um patrimônio, assegurado e protegido, de uso coletivo.

1981 PNMA – 2022 = 41 anos 



Modelo conceitual da LAC
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❑Por semelhança a LAC é uma Licença Única (Viabilidade, instalação e operação).

❑Apenas prevista para uma pequena parcela de atividades (baixa complexidade).

❑Existes critérios de exclusão (controle de aspectos ambientais significativos).

❑Documentos técnicos padronizados pelo CONSEMA.

❑Controles ambientais padronizados.

❑Uso da tecnologia e da qualificação do procedimento administrativo de licenciamento.

❑Previsibilidade - a Licença Ambiental do órgão já está pronta.

❑Antecipação do momento de controle ambiental.

❑Verificação e fiscalização a qualquer momento.



Comparação ou analogia
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Auto medicação Médico Especialista
O conhecimento e a tecnologia 

permitem maior grau de 

precisão no diagnóstico.

Auto licenciamento Licença Ambiental por Compromisso
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ATENÇÃO:

Os dados serão utilizados na emissão do documento solicitado

profissional legalmente habilitado responsável pelas informações prestadas na solicitação.

Detalhamento

Sistema utilizado para geração de documentos é ORACLE Forms.

Exigiu NOVA Funcionalidade/etapa no SOL, denominada de “detalhamento”.

Tabelas dinâmicas próprias por ramo de atividade e assunto, visando a

digitização da informação do SOL para compor o ato administrativo.
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Simulação de solicitações
O SOL possui funcionalidade de simulação, na qual é possível consultar os

documentos (e conteúdos) mínimos necessários, formulário e custos de

ressarcimento da análise do processo.
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Realizando uma solicitação

1° Definir Pessoa(s) - físicas e jurídicas envolvidas.

2° Definição do empreendimento (criação de um novo ou escolha de um existente).

3° Incluir Responsável Técnico com ART válida.

4° - Selecionar o tipo de assunto.

5° - Detalhamento (características específicas da atividade).

5º Anexar documentos obrigatórios e complementares (quando for o caso).

6º Emitir e pagar o boleto.
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Detalhamento

N° EMPREGADOS

ÁREAS DO TERRENO E CONSTRUÍDA

CAPACIDADE PRODUTIVA

EQUIPAMENTOS PRINCIPAIS

ETAPAS DO PROCESSO

COMBUSTÍVEIS

TANCAGEM



Dados de emissão:
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Total de documentos licenciatórios expedidos entre março e 23/05.

Total 1.551 (março 581; abril 545; maio -até 23/05 – 425).

Licença Ambiental por Compromisso entre março e 23/05.

Total 17 (março 2; abril 8; maio 7).

LAC representa 1,09% do total de licenças emitidas pela FEPAM desde sua

implantação.

LAC (estimativa)

Compensação bancária:    2 dias úteis

Triagem: 1 dia útil 

Emissão e assinaturas:      1 dia útil

4 dias úteis 

LAC (exemplo real)



Conclusão
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A LAC é uma licença ambiental emitida pelo órgão competente.

A LAC é um direito do empreendedor.

A LAC antecipa o controle ambiental

A LAC compatibiliza o desenvolvimento econômico-social com a preservação da

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico.



Elaborado por:

Analista  - Eng. Ambiental Jorge Augusto Berwanger Filho
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