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PARECER COSMAM

 Dispõe sobre a modalidade de Licenciamento Ambiental por Adesão e Compromisso (LAC).  

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto em epígrafe, apresentado pelo Executivo Municipal, bem como à
Emenda nº 1, de autoria do Vereador Felipe Camozzato.

O Projeto de Lei dispõe sobre a criação da modalidade de Licenciamento Ambiental por Adesão e Compromisso
(LAC) no Município de Porto Alegre para as atividades consideradas de baixo e médio potencial poluidor, assim
definidas por Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CONSEMA).

Em seu Parecer Prévio, a Procuradoria deste Parlamento opinou pela inexistência de óbice de natureza jurídica à
tramitação da matéria.

Já a Emenda nº 1, tem por objetivo alterar o PLE a fim de retirar do texto as atividades econômicas de baixo risco
dentre aquelas que se inserem no procedimento administrativo do Licenciamento Ambiental por Adesão e
Compromisso (LAC), ou seja, permaneceriam sujeitas ao LAC somente as atividades e empreendimentos de médio
potencial poluidor, independentemente do porte, estabelecidas por Resolução pelo CONSEMA. para adequá-lo à
legislação federal, estadual e municipal.

A Comissão de Constituição e Justiça opinou pela inexistência de óbice de Natureza Jurídica à tramitação da
matéria e da emenda nº 01

É o relatório, sucinto.

 O Projeto de Lei do LAC, é meritória, uma  que,  inverte a lógica do monitoramento ambiental, preponderando a
responsabilidade do empreendedor nas informações para obtenção do licenciamento e privilegiando a fiscalização
por parte do órgão ambiental. 

Nota-se que o Licenciamento Ambiental por Adesão será o procedimento administrativo pelo qual a Secretaria
Municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams) licenciará as atividades de competência municipal em
fase de Licença de Operação ou de Licença Única, inclusive para regularização, mediante o estabelecimento prévio
de critérios, condições e requisitos. Para tanto, o empreendedor e o responsável técnico assumirão, por meio das
informações contidas em estudos, relatórios e declarações, o compromisso de cumprimento das condições e
restrições estabelecidas pelo órgão ambiental. A modalidade não inclui as etapas de Licença Prévia e Licença de
Instalação, que permanecem com o procedimento previsto na legislação atual. 

Diante do acima exposto, manifesto parecer pela aprovação do  Projeto e da emenda nº 1.

Documento assinado eletronicamente por Luciano Marcantonio, Vereador, em 24/08/2020, às
14:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória
nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de
Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0160546 e o código CRC F581EE10.
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CERTIDÃO

 

CERTIFICO que o Parecer nº 041/20 – Cosmam – contido no doc 0160546 – (SEI nº 004.00029/2020-40–
Proc. nº 0610/19 – PLE 036/19), de autoria do vereador Luciano Marcantônio, foi APROVADO através do
Sistema de Deliberação Remota no dia 26 de agosto de 2020, tendo obtido 6 votos FAVORÁVEIS e 0
CONTRÁRIOS, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação do Projeto e da Emenda nº 01.

• Vereador José Freitas (presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Luciano Marcantônio (vice-presidente) – FAVORÁVEL

• Vereador Aldacir Oliboni – FAVORÁVEL

• Vereadora Claudia Araujo – FAVORÁVEL

• Vereadora Lourdes Sprenger – FAVORÁVEL

• Vereador Paulo Brum – FAVORÁVEL

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Oli Carlos Ferreira Barbosa, Assistente Legisla�vo, em
26/08/2020, às 14:45, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da
Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da
Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0161195 e o código CRC 38F8073C.

Referência: Processo nº 004.00029/2020-40 SEI nº 0161195
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