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Lei Municipal n° 656/2005 

Institui e disciplina as taxas ambientais 

Pelo exercício regular de poder de policia 

e as tarefas e competências da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) 

e das outras providencias. 

  

A câmara municipal de Curralinho, estado do Pará, estatui e eu prefeito municipal 

sanciono a seguinte lei:  

 

Art.1° - ficam instituídas as taxas descritas nos artigos seguintes, 

decorrentes das atividades de escame, controle e fiscalização pelo exercício regular 

do poder de policia administrativa ambiental, de competência da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMMA). 

Art. 2° - As taxas pelo exercício regular do poder de policia ambiental de 

competência da SEMMA são as seguintes: 

I – taxa de licença prévia. 

II – taxa de licença de instalação. 

III – taxa de licença de operação e  

IV - taxa de produtos ambientais oriundo da floresta no âmbito do município  

 Art. 3° - Taxa de licença prévia se faz necessária às atividades municipais de 

exame controle e fiscalização quanto às normas ambientais, consideradas efetivas 

ou potencialmente capazes, sob qualquer forma de causar degradação ambiental. 

 Art. 4° - Taxa de licença de instalação se faz necessária às atividades 

municipais de exame, controle e fiscalização quanto às normas ambientais 

inerentes ao funcionamento das atividades utilizadoras de recursos ambientais, 

consideradas efetivas ou potencialmente capazes, sob qualquer forma de causar 

degradação ambiental. 

Parágrafo único – Ataxa de produtos Ambientais oriundo da floresta no âmbito do 

município será, enquadrada e determinada pela Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, conforme a politica municipal de meio ambiente com o aval com 

CONSEMMA. 

 

 Art. 5° - A taxa de operação se faz necessária as atividades municipais de 

exame, controle e fiscalização quanto as normas ambientais, consideradas efetivas 

ou potencialmente capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. 
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 Art. 6° - os contribuintes das taxas previstas nesta lei é a pessoa física ou 

jurídica que demanda a realização da atividade sujeita ao controle e a fiscalização 

ambiental do poder público.   

 Art. 7° - A base de calculo das taxas do licenciamento é o valor 

correspondente unidade padrão de impacto ambiental (CUPIAM), multiplicada 

pela unidade fiscal municipal (UFM) ou outros índices que venham substitui-la, 

vigente a data do pagamento. 

 Art. 8° - Para a incidência dos números da (CUPIAM), a que se refere ao 

artigo anterior, as atividades sujeitas as taxas serão enquadradas em classes 

definidas mediante a conjugação dos seguintes critérios: 

 I – Parte do empreendimento, observado os parâmetros em anexo: e 

 II – Potencial poluidor degradador gerado pela atividade. 

 

Parágrafo único – o enquadramento das atividades nas classes será definido pela 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, conforme previsto no I do art. 8º e a 

politica municipal de meio ambiente.  

 

Art. 9° - Os empreendimentos que se contribuem de mais de uma atividade 

sujeita a licenciamento sofrerão a incidência de taxa respectiva, em cada atividade 

isoladamente considerada. 

Art. 10° - As taxas lançadas sobre compradores de açaí, palmito, madeira e 

outrosprodutos oriundos da floresta no âmbito do município, serão em nome do 

contribuinte, com base nos dados por ele fornecidos e / ou apuradas pela SEMMA.   

 

Art. 11° - as taxas de licença serão cobradas quando o licenciamento, sendo 

a licença de operação cobrada ainda em cada exercício civil posterior, por ocasião 

da renovação. 

Art. 12° - As taxa serão cobradas sempre que ocorrer mudanças de ramo de 

atividades e transferência de logradouro ou ampliação da atividade. 

Art. 13° - A SEMMA cobrará taxas sobre produtos extraídos da floresta, 

analisando o impacto causado, replicando parte da arrecadação em capacitação, 

infraestrutura e reflorestamentode espécies regionais e cobrará tarifa pela 

utilização efetivados serviços de analise laboratorial de recursos naturais, quanto a 

qualidade ambiental, e das unidades de conservação instituída em espaço publico. 

Paragrafo único – A SEMMA, com o aval do CONSEMMA fixará por meio de 

portaria tabelas demonstrativas das taxas e tarifas de concessão e licenciamento 
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ambiental , das multas de infração de qualquer natureza, especificando os valores a 

serem cobrados, bem como a divulgação das mesmas. 

Art. 14° - as receitas originais das taxas e tarifas previstas nesta lei serão 

destinadas ao fundo municipal de meio ambiente – FMMA. 

Art. 15° - Aplicam-se as taxa previstas nesta lei, no que for cabível ás 

disposições contida na lei que aprova a politica municipal de meio ambiente. 

Ar. 16° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Cumpra-se e publique-se 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Curralinho em 01 de Dezembro de 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 ÁLVARO AIRES DA COSTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

 


