
 
 

Decreto nº 1.061, de 22 de setembro de 2021. 
 

        REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

        Serafina Corrêa, 22/09/2021 

        _____________________________ 

 

Dispõe sobre a execução da Resolução 
CMMA nº 001/2021 do Conselho Municipal 
do Meio Ambiente de Serafina Corrêa. 

 

  O PREFEITO MUNICIPAL DE SERAFINA CORRÊA, no uso de suas 
atribuições legais, 

 
  CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal nº 1.829, de 05 de 
dezembro de 2001, e suas alterações; 
 
  CONSIDERANDO as disposições do parágrafo único do artigo 11 da Lei 
Municipal nº 1.829, de 05 de dezembro de 2001, que determina que as resoluções, bem 
como os temas tratados em plenário de diretoria e comissões, serão objeto de ampla e 
sistemática divulgação; 
 
  CONSIDERANDO que o Conselho Municipal do Meio Ambiente aprovou a 
Resolução CMMA nº 001/2021 e seu anexo; 

 
DECRETA 

 

  Art. 1º A Resolução CMMA nº 001/2021, do Conselho Municipal do Meio 
Ambiente de Serafina Corrêa, que “ Altera a Resolução CMMA 001/2019, que dispõe sobre 
os empreendimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental, passíveis de licenciamento ambiental no Município de Serafina Corrêa”, anexa a 
este Decreto, será executada e cumprida integralmente em seus termos. 

 

  Art. 2º Este Decreto entra em vigo na data de sua publicação. 

 
 

Gabinete do Prefeito Municipal de Serafina Corrêa, 22 de setembro de 2021. 
 
 

Valdir Bianchet 
Prefeito Municipal 
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Altera a RESOLUÇÃO CMMA 001/2019, que dispõe 
sobre os empreendimentos e atividades 
utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou 
potencialmente poluidores ou capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, 
passíveis de licenciamento ambiental no Município 
de Serafina Corrêa. 

 
  O CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – CMMA do Município de 

Serafina Corrêa/RS, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Municipal 

1829/2001: 

 

  CONSIDERANDO a vigência da Resolução 372/2018 do Conselho Estadual 

do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul e suas alterações, quanto ao Licenciamento 

Ambiental das atividades de impacto local; 

  CONSIDERANDO que o licenciamento ambiental é um importante norteador 

das ações previstas na Política Nacional de Meio Ambiente;  

  CONSIDERANDO o inciso III, do Art. 2º, da Lei 1829/2001, que trata das 

competências do CMMA para estudar, definir e propor normas e procedimentos visando à 

proteção ambiental do Município;  

  CONSIDERANDO que a ampliação dos limites de não incidência de 

licenciamento ambiental da Resolução Municipal 001/2019 é um incentivo ao 

desenvolvimento de empreendimentos locais de pequeno porte, principalmente da 

agricultura familiar e agroindústrias;  

  CONSIDERANDO que a não incidência de licenciamento ambiental não 

isenta os empreendedores do cumprimento das demais diretrizes ambientais e de operar de 

modo a não degradar o meio ambiente; 

 

RESOLVE: 

  Art. 1º. Alterar os empreendimentos e atividades do Anexo I da Resolução 

001/2019, passando a constar como segue no Anexo I da presente Resolução.  
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  Art. 2º. Os empreendimentos/atividades que forem não incidentes de 

licenciamento deverão aprovar no órgão ambiental competente, ora Municipal, Plano de 

Gerenciamento de Resíduos (PGR), com Anotação de Responsabilidade Técnica de 

profissional legalmente habilitado, inclusive com estação/sistema de tratamento de 

efluentes, quando couber, e executá-lo de acordo com o aprovado. 

  Parágrafo único. Os empreendimentos/atividades referidos no caput deverão 

apresentar, semestralmente, comprovantes de destinação de resíduos. 

  Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-

se as disposições em contrário. 

 


