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Como fazer o enquadramento da atividade poluidora? 
 
 Geralmente o empreendedor busca o órgão ambiental para o licenciamento por três 

vias: 1ª – abre pedido de viabilidade ou inscrição no Cadastro de Empresas da Prefeitura 

através da Junta Comercial, 2ª – Solicita financiamento bancário, sendo requisito possuir 

licença ambiental ou 3º - é notificado pela Fiscalização. Após ter passado por uma dessas 

vias vai verificar qual o enquadramento da sua atividade, realizando os seguintes passos: 

1) Verificar qual é a sua atividade econômica de acordo com a classificação CNAE, 

constante do seu Contrato Social/CNPJ e onde este código se enquadra na lista de 

atividades licenciadas pelo município. Os empreendedores autônomos devem fazer o 

mesmo com o seu código CBO. Observando o exemplo abaixo, extraído da Lista de 

atividades que precisam de licença ambiental, vemos o código CNAE destacado em 

vermelho. 
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2) Então, verifique a descrição da atividade poluidora, definida pelo CONSEMA, 

constante da mesma lista de atividades licenciadas. Isso é necessário, pois as atividades 

poluidoras tem particularidades de classificação que levam em conta o processo produtivo 

(com pintura ou sem pintura) e o local (área rural ou urbana), o que não está correlato com 

as classificações do IBGE. No nosso exemplo, observamos a descrição da atividade 

poluidora no retângulo azul; 

3) A seguir, caso se enquadre como Licença Única – LU passe para a definição da taxa 

(passo 4). Caso contrário, confirmando o parâmetro usado (Produção Mensal –PM, Área 

Útil – AU, Número Máximo de Cabeças – NMC, etc.) verifique qual o Porte do 

empreendimento (pequeno, médio ou grande) e o Potencial Poluidor (baixo, médio e alto). 

Continuando nosso exemplo de fabricação de artigos de cerâmica, admitindo que a 

Produção Mensal seja de 30.000 peças, temos um porte Pequeno (P), indicado pelo círculo 

laranja acima. E como a atividade do exemplo apresenta potencial poluidor médio (M), 

definimos um enquadramento (P) e (M), que usaremos para calcular a taxa;  

Obs: Algumas atividades poluidoras como “24.06 - canteiros de obras...”, por 

exemplo, não possuem CNAE ou CBO, pois são atividades temporárias prestadas por 

construtoras e por isso não há correlação com a CNAE, mas devem ser licenciadas com 

enquadramento apenas no código CONSEMA. 
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Como calcular a taxa de licenciamento da atividade? 

 

 

4) Para o caso de empreendimentos enquadrados como Licença Única – LU e 

Anuência Prévia Ambiental os valores são os definidos abaixo: 
 

Tabela III – Valores de PARA, LU E CADASTRO 

MODALIDADES VALORES EM REAIS 

APRA 700,00 
CADASTRO 350,00 

LU 100,00 

 

 

5) Com as informações obtidas no passo 3 deve ser definida a Classe da atividade que 

vai de I a V, conforme a tabela I (abaixo). O cruzamento da linha com a coluna de acordo 

com o porte e potencial poluidor (setas azuis) do nosso exemplo vai definir a classe (Classe 

II, em vermelho);  

Tabela I – Enquadramento em CLASSES conforme porte e potencial 
poluidor 

 
PORTE POTENCIAL POLUIDOR 

B M A 
P I II III 
M II III IV 
G III IV V 

 

 

6) Com a definição da classe visualizamos a coluna correspondente aos valores de taxa 

para cada tipo de licença (LP, LI e LO) da atividade pretendida, na tabela II a seguir. Como 

nosso exemplo foi definido como classe II, os valores das taxas serão os destacados em 

amarelo, na tabela abaixo: LP: 200,00, LI: 250,00 e LO: 400,00. 
 

Tabela II – Valores de licenças em função das classes definidas na tabela I 

 

MODALIDADES 
CLASSES DE ENQUADRAMENTO (VALORES EM REAIS) 

I II III IV V 
LP 150,00 200,00 250,00 300,00 350,00 
LI 200,00 250,00 300,00 350,00 400,00 
LO 300,00 400,00 500,00 600,00 700,00 
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Para a licença de desativação os valores estão definidos na tabela IV, abaixo. Como o 

potencial poluidor do nosso exemplo é médio (M), o valor é o destacado em azul. 
 

 

Tabela IV – Valores de licença de desativação 

 

MODALIDADE 
CLASSES DE ENQUADRAMENTO - VALORES EM REAIS 

B M A 
LD 100,00 200,00 300,00 

 

 

Para a Licença Especial para supressão de vegetação os valores estão definidos na 

tabela V, abaixo.  
 

Tabela V – Valores de Licença Especial 

 

MODALIDADE 
NÚMERO DE SUPRESSÃO - VALORES EM REAIS 

1 - 3 4 - 7 8 - 12 13 - 20 >20 
LE 50,00 100,00 200,00 400,00 1.000,00 

 

 

Como emitir o Documento para pagamento de taxa de 

licenças ambientais? 

 

Após definir o valor da taxa, acesse o link abaixo para emitir (on line) o Documento 

de Arrecadação Municipal para pagamento das taxas de Licenças Ambientais ou acesse o 

link Emitir documento de taxa, para informações. O requerente pode também levar toda a 

documentação necessária ao setor de atendimento e protocolo da SEMMA para 

conferência e retirada da guia de taxa. Em caso de dúvidas entre em contato com a 

SEMMA/Protocolo pelo telefone (3155-5327) ou e-mail: semma@cachoeiro.es.gov.br. 

 

 

Documento de Arrecadação Municipal 

https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/servicos/arq/semma/Emitir%20documento%20para%20pagamento%20de%20Taxa%20(on%20line).pdf
mailto:semma@cachoeiro.es.gov.br
https://prefeitura.cachoeiro.es.gov.br/sac/home.php?ID_PREFEITURA_PAGE=DAM_WEB

