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Lei nº 619/2004 
 
 

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

 
 

AURIO ANDRÉ COSER, Vice-Prefeito Municipal em Exercício 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 será calculada conforme valor de referência 

municipal para cada modalidade prevista no Anexo “I” desta Lei, corrigido anualmente pelo índice 

oficial de inflação do governo. 

 

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 Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação surtindo efeito a partir de 1º de 

janeiro de 2005. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa. 

Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e quatro. 

 
 
 

Aurio André Coser 
Vice-Prefeito Municipal 

em Exercício 
 
 

registre-se e publique-se 
 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças
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ANEXO “I” 
 
ATIVIDADE CARACTERÍSTICAS DA 

ATIVIDADE DE IMPACTO LOCAL 
PORTE PARA IMPACTO GRAU DE 

POLUIÇÃO 
QUANTIDADE 

VALOR R$ 
Manejo de Recursos Naturais Uso dos Recursos Naturais    
Exploração de produtos e 
subprodutos florestais 

Descapoeiramento em propriedades com 
áreas<=25 ha – AM 

Área de manejo de até 20 ha. Alto 
22,40 

 Descapoeiramento em propriedades com 
áreas>25 ha – AM 

Área de manejo de até 80% da 
área da propriedade no limite 
máximo de 100 ha. 

Alto 
30,00 

 Manejo de Florestas nativas, através do 
corte seletivo – V 

Exploração de até 10 m3 de 
torras. 

Médio 
22,40 

 Exploração de Florestas plantadas com 
espécies nativas - AM 

Todo Médio 
22,40 

 Aproveitamento de árvores em casos de 
calamidade pública causada por 
fenômenos naturais – AM 

Todo Alto 
22,40 

Obras e Empreendimentos Manejo de vegetação para a implantação e 
ampliação de obras ou atividades citadas 
neste anexo – AM 

Área de manejo de até 5,0 ha Alto 
30,00 

Paisagismo Manejo da arborização urbana – AT Todo Pequeno 7,50 
 Podas de espécies imunes ao corte ou 

outras – I 
Todo Pequeno 

14,90 

 Transplantes de espécies imunes ao corte 
ou outras – I 

Todo Alto 
30,00 

 
Legenda: 
AM – Área de manejo (ha) 
I – Indivíduo (unidade) 
V – Volume (m3) 
AT – Área total 
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