LEI MUNICIPAL Nº 1983, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003
D.O.M. – ANOIII Nº 12 – BARCARENA 31/12/2003

DISCIPLINA AS TAXAS PELO EXERCÍCIO
REGULAR DO PODER DE PODER DE POLÍCIA E
AS TARIFAS DE COMPETÊNCIA DA SECRETARIA
DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE
BARCARENA

A CÂMARA MUNICIPAL DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ, estatuí e eu
sanciono a seguinte Lei: ·
Art.1º -As atividades de exame, controle e fiscalização, decorrentes do exercício regular
do poder de polícia administrativa ambiental, de competência da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMMAB, ficam sujeitas às taxas e tarifas previstas nesta Lei.
Art. 2º - As taxas pelo exercício regular do poder de polícia administrativa ambiental, de
competência da SEMMAB, são as seguintes:
I. Taxa de Licença Prévia;
II. Taxa de Licença de Instalação;
III. Taxa de Licença de Operação;
Art. 3º - A Taxa de Licença Prévia tem como fato gerador a atividade estatal de exame,
controle de fiscalização do cumprimento das normas ambientais quanto ao planejamento de
atividades ou obras utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetivas ou potencialmente
poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental.
Art. 4º - A Taxa de Licença de Instalação tem como fato gerador a atividade estatal de
exame, controle e fiscalização quanto às normas ambientas inerentes à implantação de atividades
ou obras utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras
ou capazes, sob qualquer forma, de causar significativa degradação ambiental.
Art. 5º - A Taxa de Licença de Operação tem como fato gerador a atividade estatal de
exame, controle e fiscalização quanto às normas ambientais inerentes ao funcionamento de
atividades ou obras utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou capazes, sob qualquer forma, de causa significativa degradação ambiental.
Art. 6º - O contribuinte das Taxas de Licença Prévia, de Instalação e de Operação, é a
pessoa física ou jurídica que demanda a realização de obras e atividades, localizadas na zona
urbana, sujeitas ao controle e à fiscalização ambiental do Poder Público.
Art. 7° A base de cálculo das Taxas, previstas no artigo 2°, é o valor correspondente a
cinco mil e cem (5 .100) Unidades Fiscais do Estado do Pará UFEPA ou outro índice que venha
a substituí-la, à data do pagamento, sobre a qual incidirão as alíquotas, de acordo com a tabela
anexa a esta Lei.
Art. 8° Para a incidência das alíquotas a que se refere o artigo anterior, as obras e
atividades sujeitas às taxas, serão enquadradas em classes definidas mediante a conjugação dos
seguintes critérios:
I- porte da obra ou atividade; e
II - potencial poluidor/degradador da obra ou atividade
Parágrafo único. O enquadramento das atividades e obras será definido por resolução
do Conselho Municipal do Meio Ambiente.

Art. 9° Os empreendimentos que se constituem de mais de uma atividade sujeitas ao
licenciamento ambiental, sofrerão a incidência da taxa respectiva, em cada atividade
isoladamente considerada.
Art. 10 As Taxas incidem sobre as atividades e empreendimentos, isoladamente
considerados.
Art. 11 As taxas serão lançadas em nome do contribuinte, com base nos dados por ele
fornecidos e/ou apurados pela SEMMAB.
Art. 12 As Taxas de Licenças serão cobradas quando do licenciamento, sendo a de
Licença de Operação emitida para a realização de atividades, cobrada ainda em cada exercício
civil posterior, por ocasião renovação.
Art.13 -As taxas serão cobradas sempre que ocorrer mudança de ramo de atividade,
transferência de local ou ampliação de obra ou de atividade.
Art. 14 A taxa será paga depois da ocorrência do fato gerador.
Art. 15 São isentos das taxas, instituídas nesta Lei
I - as instituições beneficentes e de assistência social, inclusive clubes de serviços
comunitários, religiosos e partidos políticos;
II - as sociedades de economista mista, quando o Município seja acionista majoritário;
III- as empresas públicas municipais;
IV - os órgãos integrantes da Administração Direta do Município de Barcarena, bem como
suas autarquias e fundações;
V - as organizações ambientalistas não governamentais;
VI - as micro - empresas, assim reconhecidas pela Junta Comercial do Pará;
VII - as pessoas físicas e jurídicas que realizarem doações ao Fundo, em valor igual ou
superior a dez mil reais (R$ 10.000, 00).
Art. 16 Compete a Procuradoria Geral do Município, o reconhecimento e a outorga da
isenção, mediante requerimento do interessado, acompanhado de prova da condição alegada.
Parágrafo único. O reconhecimento e a outorga da isenção ficará isso em guias próprias,
notificando-se o interessado, com a entrega da 1ª via, mediante recibo.
Art. 17 A revogação da isenção dar-se-à quando o beneficiário perder a condição para
tanto prevista nesta Lei.
Art. 18 Além das Taxas previstas nesta Lei, a SEMMAB, cobrará ainda tarifas, pela
emissão de autorizações administrativas.
Art. 19 O Poder Executivo, regulamentará, por decreto, as tarifas previstas nesta Lei,
fixando-lhes, inclusive, os valores correspondentes.
Art. 20 Aplicam-se às taxas previstas nesta Lei, no que for cabível, as disposições
contidas no Código Tributário Nacional e legislação complementar.
Art. 21 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ressalvadas as disposições
referentes às taxas, que vigorarão a partir de 1° de janeiro de 2004.
Art. 22 Revogam-se as disposições em contrário
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TABELA REFERIDA NO ART. 7° DA LEI Nº 1983 DE 19 DE
DEZEMBRO DE 2003.
Alíquotas a serem aplicadas em conformidade com as classes de obras e atividades e os tipos de
licença
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