Por que
Municipalizar?

LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

O início do licenciamento ambiental no município ajuda a
desenvolver a economia local
e garantindo um maior equilíbrio ambiental. É na rede municipal que os processos são
vivenciados, isso possibilita
uma maior facilidade no desenrolar do mesmo.

Vantagens da
Municipalização

O que é?
A licença ambiental é um
procedimento que autoriza
e acompanha a implementação, execução e operação de
atividades que utilizam recursos naturais ou tenham
potencial poluidor.

Possibilita um
controle ambiental
de maior qualidade.

Otimização dos
recursos públicos.

Maior agilidade
nos processos.

Torna mais simples
o processo de
licenciamento
ambiental.

Maior assistência
ao empreendedor.

Tipos de Licença
Dispensa de Licenciamento Ambiental: Regularização ambiental
informando que os empreendimentos de baixo impacto ambiental estão isentos do licenciamento de acordo com suas características.
Licença Ambiental Procedimento Simplificado: Ato administrativo destinado a empreendimentos ou atividades de pequeno
porte e baixo potencial poluidor,
em uma única fase, atestando a
viabilidade ambiental, aprovando
a localização e autorizando a
implantação e operação do empreendimento.
Licença Ambiental Geral: Ato
administrativo destinado a atividades ou empreendimentos considerados potencialmente poluidores, licenciando a localização,
instalação, ampliação e operação
do mesmo, estabelecendo as
condições, restrições e medidas
de controle ambiental.

Licença Municipal Ambiental de
Regularização : Ato administrativo destinado a atividades ou
empreendimentos que estejam
em funcionamento ou em fase
de implantação. É emitido
apenas uma única licença, na
qual consiste todas as fases do
licenciamento ambiental estabelecendo as condições, restrições
e medidas de controle ambiental.

Quem pode requerer
as licenças?
Dispensa de Licenciamento
Ambiental: A dispensa de licenciamento ambiental pode ser
requerida pelo próprio solicitante.
Licença ambiental simplificada,
geral, regularização e outras,
deve ser requerida pelo próprio
solicitante junto a um consultor
técnico responsável.

Valores do
Licenciamento
As taxas das licenças ambientais
do município estão dispostas na
Lei nº 2.341, de 12 de dezembro
de 2019. Os valores variam de
acordo com a classe de enquadramento, segundo o porte e potencial poluidor do empreendimento.
Empreendimentos mais comuns
no município que requerem o
licenciamento

Lava-jato

Oficinas
Mecânicas

Estaleiro

Para sanar dúvidas e mais informações sobre o processo de
licenciamento, basta consultar o
Decreto Municipal nº 2.269/2021
no site www.piuma.es.gov.br na
aba “Licenciamento Ambiental”
ou entre em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
licenciamento.piuma@gmail.com
(28) 3520-1621
www.piuma.es.gov.br

Saiba mais

Serrarias e
Serralherias

Posto Revendedor
de Combustíveis

Depósito de
Materiais
Recicláveis

Terraplanagem e
Depósito de Materiais
de Construção
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