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Linha do Tempo 

2020

T

Janeiro
Lei Estadual nº 
15.434/2020 é 
sancionada pelo 
Governador.

Março
FEPAM demanda 
o CONSEMA 
apresentando lista 
de atividades 
passíveis de LAC. 
Encaminhamento 
à CTPGCEM 
aprovado por 
unanimidade.

2021

Junho
Minuta aprovada 
por unanimidade 
da CTPGCEM. 
Encaminhada à 
Consulta Pública.

Julho
Grupo de Trabalho 
volta a reunir-se 
para avaliação das 
contribuições da 
Consulta Pública.

Novembro
11/11/2021 – Aprovada 
a Minuta no CONSEMA.

Dezembro
29/12/2021 –

Publicação da 
Resolução nº 
455/2021 do Diário 
Oficial do Estado 
(DOE). 

Abril
Em reunião da 
CTPGCEM é criado 
Grupo de Trabalho 
para construção 
de minuta.

Maio 
Primeira reunião 
do Grupo de 
Trabalho.



Ementa



Considerandos
• Parte das atividades potencialmente poluidora, possuem seus riscos e impactos

ambientais conhecidos e os seus controles ambientais padronizados pelos
órgãos ambientais;

• A emissão da LAC antecipa o controle ambiental e auxilia a fiscalização
ambiental do Estado sobre o empreendimento, além de auxiliar na regularidade
ambiental do empreendedor;

• Tornar mais ágil e eficiente o processo, por meio da revisão dos procedimentos
e critérios utilizados no licenciamento ambiental;

• os princípios da segurança jurídica, da confiança legítima do cidadão e da boa
fé para evolução em transparência, objetividade, racionalidade e clareza,
através do uso da tecnologia e da qualificação do procedimento administrativo.



Objetivos 

Art. 1º. Estabelecer procedimentos e critérios para a emissão da Licença Ambiental
por Compromisso (LAC), para as atividades passíveis de licenciamento ambiental no
Estado do Rio Grande do Sul.

Parágrafo único. Os municípios poderão, por meio de regulamento próprio, adotar
a LAC para as atividades constantes no Anexo I desta Resolução, devendo atender os
critérios mínimos estabelecidos nesta norma.



Conceitos 

Art. 2º. Para os fins previstos nesta Resolução são adotadas as seguintes definições:

I - 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
nesta Resolução.



Controles 

Art. 4º. A Licença Ambiental por Compromisso atesta em uma única etapa a
viabilidade ambiental do empreendimento, bem como autoriza a sua instalação e
operação, desde que observados, implementados e mantidos os controles
ambientais impostos para a atividade potencialmente poluidora.

Parágrafo único. Somente poderá ser realizada intervenção na área do
empreendimento após a emissão da LAC.



Condicionantes 

Art. 5º. O órgão ambiental licenciador estabelecerá as condicionantes ambientais
para a LAC, que será emitida após a apresentação dos documentos elencados no
Anexo II e da Declaração de Adesão e Compromisso constante no Anexo III desta
Resolução.

Demais Autorizações 

Art. 6º. A autorização de supressão de espécime nativa isolada e a Outorga do
Direto de Uso da Água ou a sua dispensa, quando couberem, deverão ser anexadas
com os outros documentos constantes no anexo II.



Restrições 
Art. 8º. Não estão sujeitas à LAC as atividades e os empreendimentos:

I - que necessitem de conversão de áreas de remanescentes de ambientes naturais;

II - que necessitem de intervenção em Áreas de Preservação Permanente – APP;

III - sujeitas ao licenciamento ambiental por meio de EIA/RIMA;

IV - que se localizem em Unidades de Conservação e suas zonas de amortecimento;

V - que necessitem de regularização por estarem em instalação ou operação sem

licenciamento ambiental; e

VI - que geram efluentes líquidos a partir de seu processo produtivo, exceto aqueles

que façam reuso do mesmo ou o enviem para tratamento externo.



Prazos 

Art. 10. O prazo de validade da LAC deverá ser de no mínimo 5 (cinco) anos e no
máximo 10 (dez) anos, de acordo com as características da atividade e a critério do
órgão ambiental competente.

Fiscalização Ambiental 

Art. 15. Além dos outros casos previstos na legislação, o órgão ambiental
licenciador, mediante decisão motivada, poderá suspender, cancelar ou anular
uma licença expedida, quando identificada informação falsa, omissa ou enganosa de
temas determinantes para a emissão da licença.

Parágrafo único. A fiscalização ambiental sobre os empreendimentos licenciados
poderá ser realizada a qualquer momento pelos órgãos ambientais competentes.



Responsabilidades 

Art. 16. As responsabilidades técnica, administrativa, civil e criminal sobre as
informações e documentos anexados ao processo de licenciamento para obtenção
da LAC são do empreendedor (pessoa física ou jurídica) e de seu Responsável
Técnico.

Publicidade 
Art. 17. O órgão ambiental competente deverá dar publicidade da data em que se
dará início o procedimento de licenciamento ambiental por meio de LAC.

Art. 18. Essa Resolução entra em vigor na data da sua publicação.



Anexo I 

Atividades licenciadas por LAC: 49 CODRAMs



Anexo II 



Anexo III 



OBRIGADO!

Conselho de Meio Ambiente - CODEMA

Tel. 3347-8882

E-mail: codema@fiergs.org.br


