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Lei nº 1.389/2017 
 
 

Institui a Taxa para Supressão de Vegetação no 
Município de Vespasiano Corrêa/RS e dá outras 
providências. 

 
 

MARCELO PORTALUPPI, Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa, Estado do Rio Grande 

do Sul, no uso de suas atribuições legais; 

Faço saber, que a Câmara Municipal de Vereadores, aprovou e Eu sanciono e promulgo a 

seguinte Lei; 

Art. 1º Fica instituída no município de Vespasiano Correa/RS, a Taxa para supressão de vegetação, 

no perímetro urbano e rural. 

 

DO FATO GERADOR 

Art. 2º A Taxa para supressão de vegetação, tem como fato gerador o exercício regular do Poder 

de Polícia do Município, em matéria de proteção, preservação e conservação do meio ambiente, e é devido 

pela pessoa física ou jurídica que, nos termos da legislação ambiental em vigor, solicite o referido manejo 

em área situada no perímetro urbano e rural. 

 

DAS ALÍQUOTAS 

Art. 3º A Taxa para supressão de vegetação tem seus valores, em reais, previstos no Anexo “I” 

desta Lei, corrigido anualmente pelo IGPM ou outro índice oficial de inflação do governo que venha a 

substituí-lo. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Art. 4º A Taxa será lançada e arrecadada no ato do protocolo do pedido ou previamente à 

expedição do documento pertinente ao ato administrativo objeto do pedido, revertendo à mesma para o 

Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente – FUNDEMA. 

Art. 5º A Taxa será devida independente do deferimento ou não do Alvará requerido. 

Art. 6º Fica estabelecida a necessidade da apresentação de projeto técnico de manejo, por 

profissional legalmente habilitado, às custas do requerente, para a supressão de vegetação nativa, 

conforme legislação ambiental vigente. 

Parágrafo único. O profissional, responsável técnico pelo manejo, deverá apresentar Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, onde conste sua responsabilidade pela elaboração e pela execução do 

projeto de manejo. 

Art. 7º Revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Municipal nº 619/2004, esta 

Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro de dois mil e dezessete. 

 
 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
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ANEXO I 
ATIVIDADES 

LISTADAS NO 
ANEXO I 

RESOLUÇÃO 
CONAMA 237/97 

CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE PARA 
IMPACTO LOCAL 

Limites 
estabelecidos na 

legislação e 
Resolução 

CONSEMA 288/2014 

GRAU DE 
POLUIÇÃO VALOR 

Uso de Recursos 
Naturais 

Manejo dos Recursos Naturais 

Observadas as 
restrições da Lei 
11.428/2006 e do 

Decreto 
6.660/2008. 

 R$ 30,00 

Supressão de vegetação nativa em estágio 
inicial de regeneração para atividades de uso 

alternativo do solo. 

Observadas as 
restrições da Lei 
11.428/2006 e do 

Decreto 6.660/2008. 

Alto R$ 80,00 

Supressão de vegetação nativa em estágio 
médio de regeneração – Interesse Social - AM 

Até 2 ha de manejo 
para o pequeno 
produtor rural. 
Observadas as 

restrições da Lei 
11.428/2006 e do 

Decreto 6.660/2008. 

Alto R$ 150,00 

Exploração de espécies da flora nativa 
provenientes de formações naturais por meio 
do corte eventual, sem propósito comercial 

direto ou indireto, para consumo nas 
propriedades rurais, posses das populações 

tradicionais ou de pequenos produtores rurais 
- Interesse Social. 

Observadas as 
restrições da Lei 
11.428/2006 e do 

Decreto 
6.660/2008. 

Limites 
estabelecidos no 

Decreto n. 
6.660/2008, Art. 2º, 

§1º, I e II. 

Médio R$ 40,00 

 

Exploração 
econômica da 

madeira ou lenha e 
subprodutos 

florestais 

Exploração de florestas comprovadamente 
plantadas com espécies nativas fora de 
Área de Preservação Permanente - AM 

- Médio R$ 80,00 

Aproveitamento de árvores tombadas em 
casos de calamidade pública 

comprovadamente causada por fenômenos 
naturais 

- Alto 

 
 

R$ 20,00 
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Obras civis e 
demais 

empreendimentos 

Supressão de vegetação nativa para a 
implantação ou ampliação de loteamentos e 

edificações e obras 

Deverão ser 
observados os limites 

e restrições da Lei 
11.428/2006 e do 

Decreto 6.660/2008. 
Para intervenções em 
área de preservação 
permanente– APP 
requer anuência 

prévia do DEFAP. 
Mediante convênio 
com a SEMA- RS 

para 
compartilhamento de 

competência, 
observadas as 

restrições da Lei 
11.428/2006 e do 

Decreto 6.660/2008. 

Alto R$ 500,00 

Arborização Urbana 

Manejo da arborização urbana (arboretos e 
árvores isoladas) - AM/I - Baixo R$ 30,00 

Podas de espécies imunes ao corte ou 
outras - Baixo R$ 30,00 

Transplantes de espécies imunes ao corte, 
em obras de relevante utilidade pública ou 
interesse social, comprovada a inexistência 

de alternativa técnica e locacional. 
Observados os itens elencados no art. 3 da 

Lei 12.651/2012 – 

-  R$ 50,00 

Restauração ou recuperação de áreas 
degradadas 

Todos os portes. Para 
intervenção em área 

de preservação 
permanente– APP 
requer anuência 

prévia do DEFAP. 

Baixo R$ 50,00 
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	Prefeito Municipal

