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D E C R E TO S

D E C R E T O  N.º  1 0. 9 9 4, de 01/02/2016
Institui as Diretrizes para apresenta-
ção dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, classifica os Resí-
duos Sólidos, identifica os Geradores 
e dá outras providências.

 O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA, ESTADO DO 
PARANÁ, no uso das suas atribuições legais, de acordo com o protocolado 
n. 250254/2016, 

 Considerando que os Planos: Nacional, Estadual e Municipal estipu-
lam diretrizes para a gestão de Resíduos Sólidos;

 Considerando que a Lei Federal nº. 12.305/2010, que Institui a Po-
lítica Nacional de Resíduos Sólido, atribui aos Municípios a identificação de 
Geradores sujeitos ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;

 Considerando a Lei Municipal nº. 11.233/2012, e o contido no De-
creto nº 9.015/2014 que regulamenta a Gestão Integrada de Resíduos Sóli-
dos no âmbito do Município de Ponta Grossa,

D E C R E T A

CAPITULO I
DO OBJETIVO

Art. 1º.  Ficam instituídas as Diretrizes para elaboração dos Planos de Ge-
renciamento de Resíduos Sólidos e identificados os Geradores de 
Resíduos Sólidos em âmbito municipal, como instrumento para a 
implementação da Gestão dos Resíduos Sólidos no Município, cujo 
objetivo é o cumprimento da legislação quanto à redução da pro-
dução, a coleta, o transporte e a destinação final adequada destes 
resíduos.

CAPITULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º.  Para efeito deste Decreto, são adotadas as seguintes definições:

         I. Resíduos Sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 
final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proce-
der, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos 
em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o 
seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d'água, 
ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível;

        II. Resíduos Sólidos Urbanos: compreende os originários de ativida-
des domésticas, da varrição e limpeza de logradouros e vias públi-
cas, e outros serviços de limpeza urbana;

       III. Gerador de Resíduos: pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 
que, como resultado de seus atos ou de qualquer processo, opera-
ção ou atividade, produza e ofereça resíduos para o transporte;

       IV. Habitação unifamiliar: edificação com uma única unidade residen-
cial, localizada em condomínios horizontais ou loteamentos, ambos 
abertos;

        V. Habitação multifamiliar: edificação com duas ou mais unidades 
residenciais, tais como os edifícios de apartamentos e conjuntos 
residenciais situados em loteamentos ou condomínios horizontais 
fechados;

       VI. Transportador de Resíduos: pessoa jurídica, pública ou privada, 
que exerça o transporte dos resíduos entre as fontes Geradoras 
e as Áreas de Triagem, Tratamento ou Destinação Final, ou entre 
cada área;

     VII. Receptor de Resíduos: pessoa jurídica, pública ou privada, opera-
dora de Atividade cuja função seja o manejo e destinação adequada 

de resíduos sólidos na forma de armazenamento, recuperação, reu-
tilização, reciclagem, tratamento, eliminação e/ou disposição final 
de rejeitos;

    VIII. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS: projeto 
técnico enquadrado como um Estudo Ambiental, no qual se esta-
belece os procedimentos necessários para o manejo e destinação 
ambientalmente adequados dos Resíduos, com ênfase na redução, 
reutilização ou reciclagem. Contempla a fase de planejamento, as 
responsabilidades, práticas, procedimentos e recursos para desen-
volver e implementar as ações necessárias ao cumprimento das 
etapas previstas em programas e planos e, especialmente, diag-
nosticar e relatar as quantidades de resíduo sólido produzido pela 
atividade, de forma a garantir a informação aos órgãos competentes 
sobre os montantes e práticas adotadas;

     IX. Instrução Normativa: documento elaborado pela Secretaria Mu-
nicipal de Meio Ambiente - SMMA podendo ser em conjunto com 
demais órgãos da administração publica municipal, contendo, em 
forma de síntese, recomendações estabelecidas pela legislação 
ambiental vigente e procedimentos que devem ser adotados pelos 
munícipes com relação aos diversos temas ambientais;

      X. Resíduos Perigosos: aqueles que, em razão de suas característi-
cas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, pato-
genicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, 
apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade am-
biental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica;

     XI. Rejeitos: resíduos que, depois de esgotadas todas as possibilida-
des de tratamento e recuperação por processos tecnológicos dispo-
níveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilida-
de que não a Disposição Final, ambientalmente adequada;

    XII. Logística Reversa: instrumento de desenvolvimento econômico 
e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e 
meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 
sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo 
ou em outros ciclos produtivos ou outra destinação ambientalmente 
adequada;

   XIII. Coleta Seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente segrega-
dos conforme sua constituição ou composição;

   XIV. Acondicionamento: ato de dispor os resíduos em embalagens 
adequadas, devendo estas ser acomodadas em recipientes padro-
nizados, para fins de coleta regular e transporte;

    XV. Destinação adequada de Resíduos Sólidos: é a que inclui a reu-
tilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aprovei-
tamento energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos 
competentes do sistema Nacional de Meio Ambiente - Sisnama, 
do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária do Brasil – SNVS e do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária - SUASA, 
entre elas a Disposição Final;

   XVI. Disposição Final: distribuição ordenada de rejeitos em aterros, ob-
servando normas operacionais específicas de modo a evitar danos 
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;

  XVII. Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR: documento que 
certifica a saída do resíduo do gerador e a entrada no destinador, 
constitui-se num um instrumento essencial para a implementação 
do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, sendo funda-
mental na fiscalização e monitoramento do transporte de resíduos 
sólidos e/ou rejeitos;

 XVIII. Certificado de Destinação de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador dos resíduos, informando sobre a origem, a quan-
tidade, a descrição e o destino final dado aos resíduos sólidos e/ou 
rejeitos;

   XIX. Serviços de Saúde: todos os serviços relacionados com o atendi-
mento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assis-
tência domiciliar e de trabalhos de campo;  laboratórios analíticos 
de produtos para saúde;  necrotérios, funerárias e serviços onde se 
realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e somato-
conservação); serviços de medicina legal;  drogarias e farmácias in-
clusive as de manipulação;  estabelecimentos de ensino e pesquisa 
na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores 
de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produ-
tores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades 
móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços 
de tatuagem, entre outros similares;

    XX. Serviços Públicos de Saneamento Básico: é o conjunto dos ser-
viços públicos de manejo de resíduos sólidos, de abastecimento de 
água, de esgotamento sanitário e de manejo de águas pluviais, bem 
como da infraestrutura destinada exclusivamente a cada um destes 
serviços, sendo:

      a) de Manejo de Resíduos Sólidos: as atividades de coleta e 
transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou 
reciclagem, tratamento, inclusive por compostagem, e disposi-
ção final dos  resíduos domésticos; dos resíduos originários de 
atividades comerciais e de serviços em quantidade similares 
às dos resíduos domiciliares;  e dos resíduos originários dos 
serviços públicos de limpeza pública urbana;

      b) de Abastecimento de Água: as atividades de reservação de 
água bruta, captação, adução de água bruta, tratamento de 
água, adução de água tratada e reservação de água tratada;

       c) de Esgotamento Sanitário: as atividades de coleta, inclusive 
ligação predial, dos esgotos sanitários, de transporte dos esgo-
tos sanitários, tratamento dos esgotos sanitários e disposição 
final dos esgotos sanitários e dos lodos originários da operação 
de unidades de tratamento coletivas ou individuais, inclusive 
fossas sépticas;
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      d) de Manejo de Águas Pluviais: as atividades de drenagem 
urbana, transporte de águas pluviais urbanas, detenção ou 
retenção de águas pluviais urbanas para amortecimento de 
vazões de cheias e tratamento e disposição final de águas 
pluviais urbanas.

     XXI. REDESIM: Rede Nacional para Simplificação para a Simplificação 
do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, criada pelo Go-
verno Federal através da Lei n° 11958 de 3 de dezembro de 2007.

CAPITULO III
DOS PROCEDIMENTOS GERAIS

Art. 3°.  Os Geradores de resíduos sólidos de qualquer natureza deverão ter 
como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundaria-
mente, a redução, separação, reciclagem, compostagem e disposi-
ção final dos seus resíduos.

    § 1º.  Os resíduos sólidos devem ser separados diretamente na origem.

    § 2º.  Os resíduos sólidos gerados devem prioritariamente ser destinados 
novamente ao ciclo produtivo, através da logística reversa, recicla-
gem, reuso, dentro dos padrões estabelecidos pela legislação e 
normas técnicas.

    § 3º.  Os resíduos sólidos recicláveis deverão ser encaminhados às Asso-
ciações e/ou Cooperativas de Catadores de Materiais Reutilizáveis 
e Recicláveis, devidamente habilitadas, situadas no Município de 
Ponta Grossa, conforme sua capacidade processamento.

Seção I
Classificação dos Resíduos e Identificação dos Geradores

Art. 4º.  Os Resíduos Sólidos serão classificados quanto à origem e quanto 
a periculosidade.

     §1°.  Quanto à origem os resíduos sólidos serão assim classificados:

          I. resíduos domiciliares: os gerados em habitações unifamiliares e em 
cada unidade de habitações multifamiliares (condomínios); 

        II. resíduos de limpeza urbana: os originários das seguintes atividades:
        a) varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e 

logradouros públicos;
        b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários 

públicos;
        c)  raspagem e remoção de terra, areia e quaisquer materiais depo-

sitados pelas águas pluviais em logradouros públicos;
        d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos;
        e) limpeza de logradouro públicos onde se realizem feiras publicas 

e outros eventos de acesso aberto ao publico, e outros serviços 
de limpeza urbana.

   
       III. resíduos sólidos urbanos: os englobados nos inciso “I” e “II”;

       IV. resíduos de estabelecimentos comerciais e de prestadores de ser-
viços: os gerados nestas atividades, excetuados os referidos nas 
alíneas “II”, “V”, “VII”, “VIII” e “X”;

        V. resíduos dos serviços públicos de abastecimento de água, esgo-
tamento sanitário e manejo de águas pluviais: os gerados nestas 
atividades, excetuados os referidos na alínea “III”;

       VI. resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e nas 
instalações industriais;

      VII.  resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde 
conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pe-
los órgãos ambientais e do SNVS;

     VIII.  resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, 
reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os re-
sultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis;

       IX.  resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuá-
rias e silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados 
nessas atividades;

        X.  resíduos de serviços de transportes: os originários de aeroporto, 
terminal rodoviário e ferroviário;

       XI.  resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extra-
ção ou beneficiamento de minérios;

   § 2º.  Quanto à periculosidade:

         I. resíduos perigosos;

        II. resíduos não perigosos.

    § 3°. Os resíduos sólidos deverão ter sua segregação, acondicionamen-
to, coleta, transporte, armazenamento, tratamento e destinação final 
sujeitos às normas estabelecidas pelo conselho Nacional de Meio 
Ambiente, pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, 
pela Associação Brasileira de normas Técnicas, Conselho Nacional 
de Energia Nuclear – CNEN e demais determinações dos órgãos 
competente pertinente, além de normas especificas estabelecidas 
pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente  e de Saúde.

Art. 5º. Os Geradores, pessoas físicas ou jurídicas, publicas ou privadas 
que gerem resíduos sólidos decorrentes de atividade econômica ou 
não econômica serão assim identificados:

         I. Gerador Domiciliar:
        a) Individual: aquele cuja residência se enquadra na categoria de 

habitação unifamiliar e gera até 100(cem) litros por dia;
        b) Coletivo: aquele cuja residência se enquadra na categoria de 
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habitação multifamiliar composta por 06 (seis) ou mais unida-
des, e cujo volume de geração de resíduos rateado por unidade 
de habitação seja equivalente a do gerador domiciliar individual 
e excetuando a geração de resíduos perigosos e os da logística 
reversa.

        II. Gerador Comercial e Prestador de Serviço:
        a) Pequeno Gerador: aquele que gere até 100 (cem) litros por dia 

de resíduos sólidos, excetuando a geração de resíduos perigo-
sos e os  da logística reversa;

        b) Grande Gerador: o que gere acima de 100 (cem) litros por dia e/
ou gere resíduos perigosos.

       III. Gerador de Resíduos dos Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água, Esgotamento Sanitário e Manejo de Águas Pluviais;

       IV. Gerador de Resíduos Industriais: atividades que se enquadram na 
categoria de indústria ou fábrica; 

        V. Gerador de Resíduos de Serviços de Saúde:
        a) Pequeno Gerador: o que gera até 30(trinta) litros por semana, 

excetuando a geração de resíduos quimioterápicos e/ou radio-
terápicos;

        b) Grande Gerador: o que gera acima de 30 (trinta) litros por sema-
na e/ou gera resíduos quimioterápicos e/ou radioterápicos.

       VI. Gerador de Resíduo da Construção Civil;

      VII. Gerador de Resíduos Agrossilvopastoris;

     VIII. Gerador de Resíduos de Serviços de Transportes;

       IX. Gerador de Resíduos de Mineração;

        X. Gerador de Resíduos na modalidade de Associações e/ou Coopera-
tivas de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis.

Parágrafo único - Os Geradores de Resíduo da Construção Civil terão as 
modalidades de enquadramento estabelecidas no Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

Seção II
Da Obrigatoriedade da Apresentação do PGRS 

e demais Responsabilidades

Art. 6°.  Devem apresentar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
os seguintes Geradores, sejam eles pessoas físicas, jurídicas, de 
direito público ou privado:

          I. Gerador Domiciliar na modalidade Gerador Coletivo;

         II. Gerador Comercial e Gerador Prestador de Serviço na modalidade 
Grande Gerador;

        III. Gerador Comercial e Gerador Prestador de Serviço na modalidade 
Pequeno Gerador quando houver geração de resíduos perigosos;

        IV. Gerador de Resíduos dos Serviços Públicos de Abastecimento de 
Água, Esgotamento Sanitário e Manejo de Águas Pluviais;

         V. Gerador de Resíduos Industriais;

        VI. Gerador de Resíduos de Serviços de Saúde;

       VII. Gerador de Resíduo da Construção Civil;

      VIII. Gerador de Resíduos Agrossilvopastoris;

        IX. Gerador de Resíduos de Serviços de Transportes;

         X. Gerador de Resíduos de Mineração.

Art. 7°.  Ficará dispensado da elaboração/apresentação do PGRS o Gera-
dor assim identificado:

          I. Gerador Domiciliar na modalidade de Gerador Individual;

         II. Gerador Comercial e o Prestador de Serviço na modalidade de Pe-
queno Gerador, caso não gere resíduos perigosos;

        III. Gerador na modalidade de Associações e/ou Cooperativas de Ca-
tadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis, desde que devida-
mente licenciado junto ao órgão ambiental municipal.

     § 1°. Caso os Geradores dos incisos I e II deste Artigo ultrapassem o 
limite de geração para eles estabelecido no Artigo 5° deste Decre-
to, deverão apresentar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - 
SMMA o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos requerido 
para Grande Gerador de sua modalidade.

     § 2°. O Gerador da alínea I deste Artigo deverá encaminhar os resíduos 
perigosos e os da logística reversa para empresas licenciadas para 
trabalhar com este tipo de resíduo ou pontos indicados pela SMMA.

     § 3º. O Gerador que se identificar como Pequeno Gerador da alínea II 
deste Artigo deverá efetivar-se como tal mediante apresentação à 
SMMA de uma Auto-declaração constando sua identificação (nome, 
CPF, endereço completo, telefone, endereço eletrônico) e a informa-
ção de que não gera resíduos em volume acima de 100(cem) litros e 
nem resíduos perigosos.

 
     § 4º. Caso não seja apresentada a Auto-declaração referida no §3 deste 

Artigo ou ocorra alteração nos parâmetros que definem seu benefi-
ciário como Pequeno Gerador, este passará a ser identificado como 
Grande Gerador.

Art. 8°. Aplica-se ao Gerador dispensado da elaboração do PGRS o dever 
de, assim como os demais geradores, atender as normas legais per-
tinentes e o contido no Artigo 3° deste Decreto.

Parágrafo único. O Gerador mencionado no caput deste Artigo poderá:

          I. utilizar o sistema de coleta e transporte e destinação final dispo-
nibilizados pelo poder público municipal, adequando-se as regras 
instituídas para este sistema;

         II. contratar Coleta Terceirizada bem como realizar o encaminhando 
dos resíduos sólidos de sua geração para receptores devidamente 
habilitados para o exercício da atividade pertinente e cadastrados 
junto a SMMA.

Art. 9°. Quanto as responsabilidades especificas dos Geradores que deve-
rão apresentar o  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:

         I. Deverão designar responsável técnico devidamente habilitado para 
elaborar, implementar, operacionalizar e monitorar todas as etapas 
do PGRS, nelas incluído o controle da disposição final ambiental-
mente adequada;

         II. Serão integralmente responsáveis pelos resíduos sólidos decorren-
tes da sua atividade, devendo suportar todos os ônus decorrentes 
do acondicionamento, da segregação, coleta/transporte, composta-

gem e destinação final adequada, não podendo, sob qualquer for-
ma, transferi-los à coletividade;

        III. São responsáveis pelo passivo ambiental oriundo da desativação 
de suas atividades, bem como pela recuperação das áreas degra-
dadas, em razão do não cumprimento da legislação ambiental vi-
gente;

        IV. Deverão proceder à separação e identificação dos resíduos no local 
de origem, obedecendo à classificação preconizada pela legislação 
vigente sobre a matéria em âmbito federal, estadual e municipal;

         V. Deverão utilizar equipamentos de coleta destinados a resíduos sóli-
dos para a disposição exclusivamente destes resíduos, respeitando 
a capacidade dos equipamentos, em conformidade com as deter-
minações das normas técnicas e demais legislações ambientais 
pertinentes;

       VI. Deverão utilizar exclusivamente os serviços de remoção realizados 
por transportadores devidamente habilitados para exercer esta ativi-
dade;

      VII. Os resíduos sólidos deverão ser encaminhados para receptores de-
vidamente licenciados para esta atividade junto ao órgão ambiental 
pertinente;

      VIII. Deverão comprovar as práticas do integral gerenciamento dos resí-
duos sólidos de sua responsabilidade;

        IX. Deverão manter atualizada e disponível ao órgão ambiental munici-
pal e outras autoridades informações completas sobre a implemen-
tação e a operacionalização do PGRS sob sua responsabilidade;

         X. Deverão disponibilizar as informações inerentes aos resíduos de-
correntes da sua atividade;

      §1°. A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, 
transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou 
de disposição final de rejeitos, não isenta os Geradores referidos 
no caput deste artigo, da responsabilidade por danos que vierem 
a ser provocados pelo gerenciamento inadequado dos respectivos 
resíduos ou rejeitos.

      §2°. Os Geradores contemplados no Artigo 6° deste Decreto exceto 
o Gerador Domiciliar Coletivo, terão o serviço público de coleta e 
transporte de resíduos sólidos domiciliares cancelado.

      §3°. Os Geradores referidos no §2° deverão contratar Coleta Terceiri-
zada e solicitar expressamente a Secretaria Municipal de Gestão 
Financeira a suspensão da cobrança da taxa referente ao serviço de 
coleta pública mediante identificação através de uma cópia do carne 
de IPTU e documento de identificação pessoal.

      §4°. O Gerador Domiciliar Coletivo poderá utilizar o sistema de coleta 
e transporte e destinação final disponibilizados pelo poder público 
municipal, adequando-se as regras instituídas para este sistema.

Art. 10. Os prédios residenciais e comerciais e condomínios fechados com 
06 (seis) ou mais unidades devem dispor de área reservada para 
fins de Coleta Seletiva e diferenciada de resíduos sólidos conforme 
estabelecido na lei municipal 8.557/2006.

Parágrafo único: As áreas reservadas à Coleta Seletiva dos resíduos só-
lidos, deverão ser divididas ou conter recipientes específicos no 
mínimo para resíduo orgânico e resíduo reciclável.

CAPITULO IV
DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS - PGRS

Art. 11.  O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS tem por 
objetivos contribuir para a redução da geração de resíduos orientan-
do o correto acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, 
tratamento e destinação final.

Parágrafo único: A elaboração do PGRS deverá auxiliar na identificação dos 
pontos de geração de cada tipo de resíduo, possibilitando a verifi-
cação quanto a possíveis desperdícios no processo produtivo, pro-
movendo a redução da geração de resíduos ou apontando a pos-
sibilidade de reutilização de resíduos segregados adequadamente.

Seção I
Das Diretrizes Técnicas

Art. 12. O PGRS deve conter as informações mínimas e formatação confor-
me estabelecido no Termo de Referência específico que integra os 
ANEXOS deste Decreto, assim distribuídos:

        a) Gerador Domiciliar na modalidade Gerador Coletivo -  
ANEXO II;

        b) Gerador Comercial e Prestadores de Serviço, na modalidade 
Grande Gerador -  ANEXO I;

        c) Gerador de Resíduos dos Serviços Públicos de Abastecimento 
de Água, Esgotamento Sanitário e Manejo de Águas Pluviais -  
ANEXO I;

        d) Gerador de Resíduos Industriais: atividades enquadradas na 
categoria de indústria ou fábrica – ANEXO I;

        e) Gerador de Resíduos de Serviços de Saúde -  ANEXO IV;
         f) Gerador de Resíduos Agrossilvopastoris -  ANEXO I;
        g) Gerador de Resíduos de Transporte (Terminal Rodoviário) -  

ANEXO V;
        h) Gerador de Resíduos de Mineração -  ANEXO I;

     §1°.  O Gerador Domiciliar Coletivo terá até ultimo dia útil do mês de mar-
ço de 2017 para implantar os procedimentos referentes a coleta e 
disposição de resíduos de Serviços de Saúde.

     §2°. O Gerador de Resíduos de Serviços de Saúde, EXCETO o que rea-
lize atendimento hospitalar e/ou que gere resíduos em volume aci-
ma de 30(trinta) litros por semana, sejam da administração pública 
ou privada, poderá, desde que não gere resíduos quimioterápicos e 
radioterápicos, preencher o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS - Modalidade Simplificada.

     §3°. O Termo de Referência mencionado no §2° deste Artigo será esta-
belecido através de Instrução Normativa conjunta a ser expedida 
pelas Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Saúde.

     §4°.  Os Geradores que se enquadrarem na modalidade de Microempre-
sas e Empresas de Pequeno Porte, definidas nos incisos I e II do art. 
3o da Lei Complementar no123/2006, excetuando-se as de presta-
ção de serviços de saúde e as que não gerem resíduos perigosos, 
apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO III.

    §5°. Os geradores indicados nas alíneas “b”, “d”, “f”, e “h” que disponham 
de ambulatório deverão apresentar também o Plano de Gerencia-
mento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade simplificada 
- Clinicas, cujo Termo de Referência constará na IN mencionada no 
§3° deste Artigo.

    §6°. O Gerador de Resíduos de Transporte da categoria Aeroporto e os 
demais Geradores de Atividades cujo licenciamento ambiental é da 
competência do órgão ambiental estadual – IAP deverá apresentar 

o PGRS elaborado para fins de licenciamento junto a este órgão.

Art.13.  Os Geradores de Resíduo da Construção Civil encontrarão no 
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PM-
GRCC os Termos de Referencia para elaboração dos Planos de 
Gerenciamento destes Resíduos e demais instruções específicas;

Art. 14. Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão ser elabo-
rados, implantados  por profissional capacitado, bem como devem 
possuir responsável igualmente habilitado que deverá ser incumbi-
do da sua execução e efetiva implantação.

Art. 15. Por ocasião da análise do PGRS poderá ser solicitado ao requeren-
te documentos e/ou informações complementares, sempre que se 
mostrar necessário, devendo estes serem anexados ao protocolo 
de origem.

Parágrafo único: A análise requerida ficará suspensa até que sejam presta-
das as informações mencionadas no caput deste Artigo.

Art. 16. Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos estabelecidos 
por este Decreto devem ser apresentados ao Município, devendo 
ser submetido à análise da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
ou conjunta com a Secretaria Municipal de Saúde.

    §1°. O PGRS será pré-requisito à análise para a obtenção dos alvarás, 
licenças, autorizações, permissões e concessões.

    §2°. Qualquer alteração no conteúdo ou no cronograma do PGRS apro-
vado pelo Município deverá ser comunicada à Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente.

    §3°. A aprovação do PGRS não exime os Geradores de qualquer res-
ponsabilidade quanto ao gerenciamento dos resíduos sólidos por 
eles gerados, conforme determina a legislação vigente.

    §4°. O Gerador é responsável pela supervisão das demais entidades 
citadas como participantes do processo, tais como prestadores de 
serviços de limpeza, coleta, tratamento ou destinação final, no que 
se refere ao cumprimento do PGRS.

    §5°. O Gerador deve comunicar aos órgãos competentes, qualquer irre-
gularidade constatada em qualquer etapa do processo.

    §6°. A análise do PGRS especifico para Serviços de Saúde, denominado 
de PGRSS, bem com as ações dela decorrentes, será realizada de 
forma integrada pelas Secretarias Municipais de Saúde e de Meio 
Ambiente através da Comissão de Analise de Planos de Gerencia-
mento de Resíduos de Sólidos de Serviços de Saúde formada por 
técnicos das mencionadas Secretarias.

    §7°.  A Comissão de Análise de PGRSS, após vistoria técnica, consta-
tando que o empreendimento esteja fora das especificações deste 
Decreto, deverá enquadrá-lo na modalidade de PGRSS pertinente.

    §8°.  Todas as Atividades que comercializam ou distribuam, mesmo que 
de forma gratuita, medicamentos ou produtos relacionados no Art. 
1° da Lei Estadual 17.211/12 – deverão atender a referida lei, quanto 
à responsabilidade da destinação dos medicamentos em desuso e 
seus procedimentos. 

    §9°. O Gerador que se enquadrar em Atividades mencionadas no § 8° 
deste Artigo, deverá contemplar no respectivo Plano de Gerencia-
mento de Resíduos os pontos de Coleta disponibilizados para tais 
medicamentos e descrever os demais procedimentos a eles aplica-
dos.

Art. 17.  A implementação do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
pelos Geradores pode ser realizada mediante a contratação de ser-
viços de terceiros, mantida a responsabilidade do Gerador.

Art. 18.  O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e os documentos 
comprobatórios da efetiva coleta, tratamento e destinação final dos 
resíduos (contrato, notas fiscais, certificados de destinação e de 
tratamento, ou outros) deverão permanecer arquivados nos esta-
belecimentos para apresentação aos órgãos de saúde e de meio 
ambiente, quando solicitados.

     §1°. Os estabelecimentos de Serviços de Saúde, deverão manter cópia 
do PGRSS disponível para consulta sob solicitação da autoridade 
sanitária ou ambiental competente, dos funcionários, dos pacientes 
e do público em geral.

     §2°. Junto ao PGRSS aprovado e disponibilizado para consulta, deve-
rá estar uma cópia da Resolução da ANVISA RDC nº 306/2004, 
cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) 
terceirizada(s), bem como dos certificados de coleta, tratamento e 
disposição final dos resíduos.

Seção II
Dos Procedimentos Administrativos 

Art. 19. A instauração do trâmite administrativo para requerer a análise do 
primeiro Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos se dará me-
diante formalização de pedido via protocolo físico à SMMA ou na 
plataforma da REDESIM, quando couber, com enquadramento em 
uma das seguintes modalidades:

         I. Gerador de Resíduos de Atividade a ser implantada passível de 
Licenciamento Ambiental e para a existente que precise ser regu-
larizada quanto a este licenciamento:

        a) para o licenciamento ambiental municipal de atividade a ser 
implantada o requerente deverá anexar o PGRS apropriado 
via REDESIM, na fase do licenciamento, conforme indicado na 
Instrução Normativa - LA/SMMA pertinente a sua Atividade;

        b) para licenciamento ambiental expedido pelo órgão estadual, o 
PGRS deverá ser apresentado à SMMA até o ultimo dia útil do 
mês de março de cada ano via protocolo físico;

        c) quando se tratar de regularização do licenciamento ambiental 
de competência do Município, o requerente deverá anexar o 
PGRS apropriado ao requerimento de regularização via proto-
colo físico, enquanto não houver campo especifico disponível 
na plataforma REDESIM, ou outro sistema eletrônico que venha 
a ser disponibilizado pelo Município com regras para funciona-
mento estabelecidas por ato próprio do poder executivo através 
da SMMA.

        II. Gerador de Resíduos de Atividade a ser implantada, mas não pas-
sível de Licenciamento Ambiental:

        a) quando há necessidade de solicitar Alvará de Funcionamento: 
o requerente anexará o PGRS pertinente a sua atividade no 
campo apropriado da plataforma REDESIM quando da solici-
tação do Alvará, devendo este Plano ser submetido à análise 
da SMMA ou pela Comissão de Analise estabelecida no Art. 32 
deste Decreto;

         b) quando o Alvará de Funcionamento for dispensável: o primeiro 
PGRS será encaminhado via protocolo físico à SMMA a partir da 
data de homologação deste Decreto até o ultimo dia útil do mês 
de março do corrente ano;

       III. Gerador de Resíduos de Atividade existente:
        a) com licenciamento ambiental vigente expedido pelo Município: 

deverá anexar o PGRS, atualizado, junto ao protocolo de reque-
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rimento de renovação da licença ambiental e, sem prejuízo de 
duplicidade, até o ultimo dia útil do mês de março de cada ano. 
O fará via protocolo, meio físico, enquanto não houver campo 
especifico na plataforma REDESIM;

        b) com licenciamento ambiental vigente expedido pelo órgão es-
tadual e as dispensadas de requerer licenciamento ambiental: 
deverão encaminhar via protocolo, meio físico, à SMMA o PGRS 
pertinente, à partir da data de homologação deste Decreto até o 
ultimo dia útil do mês de março do corrente ano;

     §1°. Em caso de aprovação, o Plano mencionado no caput será de-
volvido ao requerente que deverá providenciar o contrato com a 
empresa responsável pela coleta externa descrita, anexando-o ao 
protocolo inicial, eletrônico ou físico, nos prazos estabelecidos nas 
alíneas "b" e 'c" do inciso IV do Artigo 21 deste Decreto.

     §2°. A partir da apresentação do primeiro Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos, os demais Planos deverão conter as quantidades 
reais de resíduos gerados.

     §3°. O Gerador de Resíduos de Atividade classificado como Microem-
preendedor Individual – MEI, deverá apresentar o PGRS pertinente  
quando das renovações da Licença Sanitária ou, em sendo dispen-
sado desta, até o último dia útil do mês de março de cada ano, 
utilizando-se da plataforma REDESIM, quando disponibilizado esse 
acesso ou mediante protocolo físico.

Art. 20. Na apresentação do primeiro Plano ou nas reapresentações futuras 
deverão ser respeitadas as instruções estabelecidas no Termo de 
Referência pertinente sob pena de não aceitação do trabalho apre-
sentado e a suspensão das análises a ele vinculadas.

         I.  A insuficiência de informações técnicas, baseadas em diagnósticos 
e prognósticos incompletos e que dificultem a perfeita compreen-
são de impactos potenciais ou efetivos da Atividade, implicará em 
rejeição do PGRS inviabilizando eventual emissão de licenças e/ou 
alvará definitivo de funcionamento.

        II. O documento, elaborado segundo as normas da ABNT, em papel 
com timbre da empresa ou consultoria, deverá ter suas folhas pa-
ginadas e rubricadas e conter a data de elaboração, as assinaturas 
dos responsáveis pelas etapas do PGRS, e do responsável pelo 
estabelecimento;

       III. O número de cópias, acompanhadas das respectivas ART’s qui-
tadas, será assim distribuído, quando a apresentação ocorrer por 
meio físico:

        a) para Plano de Gerenciamento na modalidade completa: 02 
(duas) cópias encadernadas, ambas serão vistadas, sendo que 
uma ficará no processo e a outra considerada versão original, 
aprovada, será devolvida para o requerente para manter dispo-
nível no local da atividade para efeitos de fiscalização. Em se 
tratando de Plano de Resíduos de Serviços de Saúde o visto 
será pela Comissão de Análise de Planos de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde;

        b) para Plano de Gerenciamento na modalidade simplificada: 
01(uma) cópia impressa e encadernada que será vistada e apro-
vada, sendo considerada versão original, e será devolvida para 
o requerente para manter disponível no local da atividade para 
efeitos de fiscalização. Em se tratando de Plano de Resíduos 
de Serviços de Saúde o visto será pela Comissão de Análise de 
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de 
Saúde;

       IV. Quando a apresentação do Plano for por meio da plataforma REDE-
SIM, será anexado no formato aberto ou fechado, no momento a ser 
indicado pela SMMA.

        V. Anexo ao primeiro Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
apresentados em protocolo físico ou na plataforma REDESIM, de-
verão constar os seguintes documentos:

        a) cópia do documento de comprovação de responsabilidade téc-
nica  emitido pelo Conselho de Classe pertinente do(s) profissio-
nal(is) responsável(eis) por elaborar, implementar e gerenciar o 
PGRS, devidamente quitado;

        b) geradores de resíduos de Atividades em implantação, deverão 
apresentar as cópia legível(eis) do(s) contrato(s) com a(s) em-
presa(s) terceirizada(s) para a coleta, o transporte, tratamento 
intermediário e a destinação final, com validade vigente e cons-
tando as devidas assinaturas, até 30 dias após a obtenção do 
Alvará Definitivo de Funcionamento para evitar o cancelamento 
do mesmo e, quando dispensada de requerer este alvará, em 
até 90 dias a contar da data de aprovação do referido Plano;

        c) geradores de resíduos de Atividades já implantadas, deverão 
apresentar cópia legível do(s) contratos(s) constando devidas 
assinaturas e do(s) comprovantes/notas fiscais para a coleta, o 
transporte, tratamento intermediário e a destinação final, refe-
rentes ao período de licenciamento ou alvará de funcionamento 
concedido, emitido(s) pela(s) empresa(s) terceirizada(s) respon-
sáveis pela coleta, transporte e destinação dos resíduos;

        d) cópia da(s) Licença(s) Ambiental (ais) da(s) empresa(s) terceiri-
zada(s);

        e) cópia dos comprovante(s) de coleta, transporte e destinação 
final, MTR e CDR, emitido(s) pela(s) empresa(s) terceirizada(s), 
dos últimos seis meses quando se tratar de Atividade já em fun-
cionamento;

         f) cópia da Licença Sanitária ou protocolo de solicitação de reno-
vação (quando couber);

        g) cópia do Certificado de Controle integrado de insetos e roedo-
res, (vetores);

        h) cópia da Autorização da concessionária dos serviços públicos 
de água e esgoto em caso de lançamento de efluentes na rede 
coletora de esgotos sanitários, informando a respectiva ETE;

         i) cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emiti-
da  pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa desta Outorga, no caso de lança-
mento de efluentes líquidos em corpos hídricos;

         j) fotos mostrando o local de acondicionamento e armazenamento 
dos resíduos;

        k) comprovante de treinamento e capacitação para segregação 
dos resíduos no estabelecimento;

         l) plano de ação, indicando as medidas a serem implantadas para 
atender a legislação e respectivo cronograma de implantação;

       m) ficha de compensação bancária da taxa pertinente, conforme 
Tabela IV da Lei Municipal 12.345/2015, quando não for dispen-
sável.

        VI. Quando solicitado adequações ao PGRS o mesmo será devolvido 
ao requerente, devendo este apresentar via protocolo físico ou na 
plataforma REDESIM um NOVO PLANO ADEQUADO, contendo as 
adequações solicitadas na análise.

         a) quando a apresentação se der por meio físico será em número 
de vias estabelecido no Inciso III deste Artigo e no prazo de 30 
dias, ultrapassado este período o PGRS será indeferido e arqui-
vado;

         b) quando a apresentação se der na plataforma REDESIM pre-
valecerá as regras deste sistema caso haja divergência com o 
estabelecido na alínea "a" deste Inciso.

       VII. Uma vez aprovado o Plano deverá ser apresentado novamente, 
ATUALIZADO:

        a) em qualquer tempo quando houver mudanças que afetem o 

PGRS    aprovado, tais como: alteração de Atividade, redução 
ou ampliação de serviços, alteração de tecnologias adotadas no 
desenvolvimento das Atividades, mudança de endereço;

        b) a cada renovação da Licença de Operação ou equivalente 
quando não ocorrer as alterações indicadas na alínea "a" deste 
Inciso e se tratar de gerador de resíduos de Atividade vinculada 
a Licenciamento Ambiental Municipal;

        c) até o último dia útil do mês de março de cada ano ou em menor 
prazo à critério das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e/
ou Saúde, cabendo ainda ao Gerador de Resíduos de Serviço 
de Saúde o contido no §1° deste Artigo; quando não ocorrer as 
alterações indicadas na alínea "a" deste Inciso e se tratar de 
gerador de resíduos de Atividade licenciada pelo órgão ambien-
tal estadual ou de gerador indicado na alinea "b" deste Inciso, 
sem prejuízo de duplicidade, ou ainda de gerador dispensado de 
licenciamento ambiental.

     VIII.   Na reapresentação do PGRS, mencionada nas Alíneas “b” e "c" 
do Inciso VI deste Artigo, deverão constar os documentos abaixo 
indicados, em uma via, na periodicidade estabelecida nas referidas 
alíneas:

        a) Plano, atualizado, contendo o acompanhamento e avaliação 
das Atividades, para aferição das ações planejadas e implemen-
tadas;

        b) cópia legível do(s) contratos(s) constando devidas assinaturas 
e do(s) comprovantes/notas fiscais para a coleta, o transporte, 
tratamento intermediário e a destinação final, referentes ao pe-
ríodo de licenciamento ou alvará de funcionamento concedido, 
emitido(s) pela(s) empresa(s) terceirizada(s) responsáveis pela 
coleta, transporte e destinação dos resíduos;

        c) cópia legível da(s) licença(s) ambiental(ais) das empresa(s) ter-
ceirizada(s);

        d) ficha de compensação bancária da taxa pertinente, conforme 
Tabela IV da Lei Municipal 12.345/2015, quando não for dispen-
sável.

 
     §1°. O tramite administrativo para requerer a análise do PGRS mencio-

nado no inciso VII deste artigo será via protocolo físico enquanto 
não for disponibilizado campo especifico na plataforma REDESIM, 
ou mediante sistema informatizado, quando disponibilizado pelo 
Município, com regras para funcionamento que serão estabelecida 
por ato próprio do poder executivo através da SMMA.

      §2°. Os Geradores de Resíduos de Serviços de Saúde que tiverem 
seus Planos de Ação totalmente implantados deverão apresentar 
à SMMA até o ultimo dia útil de março de cada ano apenas uma 
Declaração, referente ao ano civil anterior, subscrita pelo adminis-
trador principal da empresa e pelo responsável técnico devidamen-
te habilitado, acompanhada da respectiva ART quitada, relatando o 
cumprimento do PGRSS aprovado, acompanhada do Relatório -  
ANEXO XI.

      §3°. A listagem de Atividades que deverão requerer Licenciamento Am-
biental Municipal constará em Decreto Municipal específico.

Art. 21.  Para efetivar o requerimento de análise do PGRS deverá ser re-
colhida à taxa ambiental pertinente, Tabela IV da Lei Municipal 
12.345/15.

     §1°. Conforme estabelecido na Lei Municipal n°12.345/15 será dispen-
sada do recolhimento da taxa mencionada no caput deste Artigo 
a análise de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos que 
integrar o trâmite de Licenciamento Ambiental Municipal.

     §2°. Não será considerada paga a taxa mencionada no caput deste Ar-
tigo quando a ficha de compensação bancária indicar que o paga-
mento está agendado.

CAPITULO V
DOS TRANSPORTADORES E RECEPTORES

Art. 22.  As empresas que operem com a Coleta e Transporte de Resíduos 
Sólidos ou Rejeitos no Município, e as que atuam na Recepção 
destes resíduos terão a sua Atividade regulamentada também pelo 
presente Decreto, com o fim de preservar o meio ambiente.

      §1°. As empresas referidas no caput deste artigo deverão dispor das li-
cenças sanitárias e ambientais pertinentes, estar cadastradas junto 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e atender aos demais expe-
dientes inerentes a efetivação da Atividade no Município.

      §2°. As empresas de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos ou Rejei-
tos, que forem dispensadas de Licenciamento Ambiental, deverão 
dispor de Certidão de Dispensa ou documento correspondente emi-
tido pelo órgão ambiental competente.

      §3°. As empresas que trabalham com Resíduos da Construção Civil 
terão a regulamentação estabelecida no Plano Municipal de Geren-
ciamento de Resíduos da Construção Civil.

Art. 23.  Empresas de Coleta e Transporte de Resíduos ou Rejeitos deverão, 
por ocasião da prestação deste serviço, emitir documento denomi-
nado Manifesto de Transporte de Resíduos Sólidos – MTR.

Parágrafo único: O MTR referido no caput deste artigo de empresas que tra-
balhem com Resíduos perigosos, deverá atender tanto ao estabele-
cido nas Normas ABNT e Resoluções CONAMA pertinentes quanto 
ao Decreto do Ministério dos Transportes 96044/1988, Resolução 
ANTT 420/2004 e alterações subsequentes.

Art. 24.  O Manifesto de Transporte de Resíduos Sólidos deverá conter no 
mínimo informações referentes à:

        a) Identificação do gerador (nome/razão social, endereço comple-
to, pessoa responsável para contato e respectivo telefone);

        b) Caracterização completa dos resíduos/rejeitos (nome, quantida-
de, classificação);

        c) Dados sobre o transporte dos resíduos/rejeitos (identificação e 
endereço completo do transportador);

        d) Dados sobre local(is) de estocagem / tratamento / destino dos 
resíduos/rejeitos;

        e) Identificação do responsável pelo preenchimento;
         f) Local e data do preenchimento e assinaturas.

      §1°.  Os modelos de MTR deverão assegurar a conformidade com a 
classificação de Resíduos Sólidos estabelecida nas Resoluções do 
CONAMA, ANVISA e de demais órgão afins.

      §2°. O MTR será emitido em três vias pelos responsáveis pela Coleta 
e Transporte dos Resíduos ou Rejeitos devendo a via do Gerador 
ser entregue ao mesmo em até 48 horas após a emissão, contendo 
todas as assinaturas necessárias.

      §3°. Cabe ao responsável pela empresa de Coleta e Transporte preen-
cher de forma correta e legível todos os campos do MTR e orientar o 
gerador e o destinatário a assinarem os campos respectivos, assim 
como entregar uma via do MTR ao gerador e outra ao destinatário.

      §4°.  O gerador, ou representante por ele indicado, no ato da coleta do 
resíduo deverá obrigatoriamente assinar o MTR no campo específi-
co após verificar o correto preenchimento dos demais campos pelo 
responsável do transporte.

      §5°. O destinatário, ou representante por ele indicado, no ato do rece-
bimento do resíduo deverá, após verificar o correto preenchimento 
dos demais campos pelo responsável do transporte e a assinatura 
do gerador, obrigatoriamente assinar o MTR no campo específico.

      §6°.  Cabe também ao destinatário comprovar a veracidade da informa-
ção quanto ao tipo de resíduo transportado.

      §7°.  O MTR deverá estar disponível no local de geração dos resíduos ou 
rejeitos, assim como durante o seu transporte, para fins de fiscaliza-
ção pelos órgãos competentes.

      §8°. Uma cópia do MTR deverá integrar o anexo do Plano de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos.

Art. 25.  A empresa Receptora de resíduos sólidos e/ou de rejeitos deverá 
emitir, por ocasião do exercício da atividade, documento denomina-
do Certificado de Destinação de Resíduos - CDR, contendo minima-
mente as seguintes informações:

 
          I.  Identificação própria (receptor): Razão Social, CNPJ, n° do Cadas-

tro Municipal de Receptor de Resíduos, n° da licença ambiental/
órgão expedidor; 

         II.  Identificação do gerador: Nome/Razão Social; endereço completo, 
CPF/ CNPJ, Inscrição Estadual;

        III.  quando for o caso, a Identificação da Unidade de Destino final: 
Nome/Razão Social; endereço completo, CPF/ CNPJ, Inscrição Es-
tadual; n° da licença ambiental;

        IV.  identificação do Resíduo ou do Rejeito: denominação, quantidade 
(peso), classe/tipo de resíduo, período de recebimento, destino, n° 
da nota fiscal, n° do Manifesto de Transporte de Resíduo;

         V. Local, data e assinatura do responsável (pela empresa).

       §1° O CDR deverá ser entregue ao Gerador sendo que uma cópia do 
mesmo obrigatoriamente comporá o rol de documentos a serem 
anexados ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de seu 
estabelecimento.

       §2° O numero do Cadastro Municipal de Receptor de Resíduos, referido 
no inciso I deste Artigo deverá ser obtido junto a SMMA, conforme 
estabelecido no Artigo 30 deste Decreto.

Art. 26. As empresas de Coleta e Transporte de Resíduos Sólidos e de Re-
jeitos, contempladas neste Decreto, deverão fornecer informações 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente acerca dos Geradores 
atendidos, volumes coletados, a destinação dos resíduos, destina-
ção dos rejeitos e demais informações consideradas de relevância 
sempre que determinado.

       §1° As empresas referidas no caput deste artigo deverão entregar à 
SMMA, também o Relatório Mensal dos serviços executados, até 
o décimo dia útil de cada mês contendo, no mínimo, as seguintes 
informações (ANEXOS V a VI):

        a)  Razão social da empresa;
        b)  CNPJ;
        c)  Endereço da sede, telefone;
        d)  Nome do Representante legal;
        e)  Numero da licença ambiental ou dispensa desta, emitida pelo 

órgão ambiental pertinente;
         f)  Número do Cadastro Municipal de Transportador de Resíduos 

da empresa junto à SMMA e do Cadastro de Receptor de Resí-
duos, de acordo com o tipo de Relatório;

        g)  Mês e ano correspondente ao relatório apresentado
        h)  Identificação do Gerador e volume de resíduo gerado;
         i)  Número das notas fiscais expedidas e do respectivo MTR.
         j)  Dados do responsável pelo preenchimento do Relatório.

      §2°. Para empresas de Coleta e Transporte a formatação do Relatório 
será conforme ANEXOS VI e VII, sendo este ultimo exclusivo para 
empresas que trabalham com resíduos de serviços de saúde;

      §3°. O encaminhamento do Relatório Mensal, assim como de outras in-
formações solicitadas, deverá ser mediante protocolo endereçado à 
SMMA ou meio eletrônico quando disponibilizado pelo Município.

Art. 27.  Caberá aos geradores, transportadores e receptores darem o desti-
no adequado aos Resíduos.

Seção I
Do Cadastramento de Transportadores e Receptores

Art. 28.  As empresas Transportadoras de Resíduos Sólidos assim como as 
Receptoras deverão cadastrar-se junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente - SMMA.

    § 1º.  O cadastramento deverá ser realizado por ocasião da liberação do 
primeiro Alvará de Funcionamento da Atividade.

     §2°. A liberação do Alvará de Funcionamento da empresa é condiciona-
da a obtenção prévia do Cadastro Municipal de Transportador de 
Resíduos – CMTR.

Art. 29.  Para requerer o Cadastro Municipal de Transportador de Resíduos 
– CMTR empresa deverá encaminhar à SMMA os seguintes docu-
mentos via protocolo ou na pagina da SMMA, quando disponibiliza-
do campo especifico:

         I. formulário próprio devidamente preenchido e assinado pelo proprie-
tário ou seu representante legal (conforme ANEXO VIII para resí-
duos em geral e conforme ANEXO IX para Resíduos de Saúde);

        II. RG e CPF do proprietário (cópia simples);

       III. Contrato Social da empresa e última alteração ou Ato Constitutivo, 
RG e CPF do dirigente;

       IV. se representante legal, procuração registrada em cartório e RG e 
CPF do procurador.

     §1°. No caso de empresas localizadas fora do Município de Ponta Gros-
sa, estas deverão apresentar, além dos documentos contidos no 
caput deste Artigo, a cópia do Alvará emitido pelo Município da 
sede, a cópia da Licença Ambiental e para o Transporte de Resí-
duos, ou dispensa destas licenças, emitidas pelo órgão ambiental 
competente.

     §2°.  Para executar este tipo de Atividade, caberá ao responsável pela 
empresa providenciar que tanto os dispositivos de acondiciona-
mento quanto os veículos, apresentados por ocasião do cadastro, 
atendam ao contido nas normas Técnicas pertinentes e as demais 
condicionantes do Código de Transito Brasileiro – CTB.

     §3°.  Nos casos de empresas de limpa-fossa e de manutenção de ba-
nheiro químico deverá ser apresentada “Declaração de Anuência” 
emitida pela concessionária prestadora de serviços de água e esgo-
to, autorizando a empresa a destinar os resíduos transportados para 
as Estações de Tratamento de Efluentes.

     §4°.  Cumpridas as formalidades para o cadastro e o estabelecido neste 
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Decreto, será fornecido pela SMMA o número do CMTR.
 
     §5°.  O cadastro deverá ser renovado quando ocorrer qualquer alteração 

nos dados cadastrais e para empresas localizadas fora do Muni-
cípio de Ponta Grossa, a alteração da validade do licenciamento 
ambiental emitido pelo órgão ambiental estadual ou municipal da 
sede implica em renovação do Cadastro.

Art. 30.  Para requerer o Cadastro Municipal de Receptor de Resíduos – 
CMRR a empresa deverá encaminhar à SMMA os seguintes docu-
mentos via protocolo ou digitalizados e anexados em campo espe-
cífico quando disponibilizado na pagina da SMMA:

         I. formulário próprio, ANEXO X, devidamente preenchido e assinado  
pelo proprietário ou seu representante legal;

        II. RG e CPF do proprietário (cópia simples);

       III. Contrato Social da empresa e última alteração ou Ato Constitutivo,  
RG e CPF do dirigente;

       IV. se representante legal, procuração registrada em cartório e RG e 
CPF do procurador.

     §1°. No caso de empresas localizadas fora do Município de Ponta Gros-
sa, estas deverão apresentar, além dos documentos contidos no 
caput deste Artigo, a cópia do Alvará emitido pelo Município da sede 
e a cópia da Licença Ambiental, ou dispensa desta, emitida pelo 
órgão ambiental competente.

     §2°.  Cumpridas as formalidades para o cadastro e o estabelecido neste 
Decreto, será fornecido pela SMMA o número do CMRR.

 
     §3°.  O cadastro deverá ser renovado quando ocorrer qualquer alteração 

nos dados cadastrais. Para empresas localizadas fora do Município 
de Ponta Grossa, a alteração da validade do licenciamento ambien-
tal emitido pelo órgão ambiental estadual ou municipal da sede im-
plica em renovação do Cadastro.

CAPITULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 31.  No cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto, a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, e as demais Secretarias e órgãos 
do poder público municipal, no que couber no âmbito de suas com-
petências, devem:

         I.  fiscalizar as atividades e estabelecimentos disciplinados por este 
Decreto;

        II.  orientar os Geradores, quanto aos procedimentos de recolhimento 
ou de disposição de pequenos e grandes volumes;

       III.  divulgar a listagem dos transportadores cadastrados na SMMA;

       IV.  divulgar listagem de receptores de resíduos cadastrados na SMMA;

        V. monitorar e inibir a formação de locais de descartes irregulares e 
bota-foras;

       VI. implantar um Programa de Informação Ambiental específico para os 
Resíduos Sólidos;

Parágrafo único - Casos pertinentes aos temas tratados que não tenham 
sido contemplados neste Decreto deverão ser submetidos a análise 
da equipe técnica da SMMA.

Art. 32. Fica estabelecida a Comissão para Análise de Planos de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde.

     §1°. A comissão de que trata o caput deste artigo será composta por 4 
(quatro) membros, sendo:

         I. 02(dois) do corpo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
que atuam com a analise dos Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos; e,

         II. 02(dois) da Secretaria Municipal de Saúde, sendo 01(um) da Vigi-
lância Sanitária Municipal  e 01(um) da Coordenação de Assistência 
Farmacêutica.

     §2°. Os procedimentos inerentes a Comissão referida no caput deste 
Artigo serão disciplinados em regimento interno a ser proposto pela 
própria Comissão.

Art. 33. Fica a SMMA autorizada, mediante Instrução Normativa, a editar 
normas complementares ao cumprimento do presente Decreto.

Parágrafo único – Situações afins não contempladas neste Decreto deverão 
ser submetidos a análise da equipe técnica da SMMA.

Art. 34. A não observancia do disposto neste Decreto, total ou parcialmente, 
sujeitará o infrator às penalidades previstas na legislação municipal 
pertinente, sem prejuízo de outras penalidades previstas em legisla-
ção de âmbito estadual e federal.

Art. 35.  Todos os Geradores, Transportadores e Receptores deverão se en-
quadrar no estabelecido neste Decreto, a partir de sua publicação.

Parágrafo único: Para o Gerador identificado como Domiciliar na modalida-
de Coletivo esta data passa a ser 1° de setembro de 2016.

Art. 36.  Após 60 dias da publicação deste Decreto não será aceito Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos que estiver em desacordo com 
o respectivo Termo de Referência, estabelecidos neste Decreto.

Art. 37.  Fica revogado o Decreto Municipal n° 9.240, de 24/09/2014.

Art. 38.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 01 de fevereiro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

ANEXO I – DECRETO N. 10.994/2016

TERMO DE REFERÊNCIA 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

PGRS - COMPLETO

Este Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá conter minima-
mente os seguintes itens:

1 Identificação da Atividade
11.1 Razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, CEP, município, telefone, 

fax, endereço eletrônico, n° do Alvará de Funcionamento (quando se 
tratar de atualização do PGRS).

2 Informações Gerais

2.1  Planta baixa de localização e de implantação da área física e vizinhança 
da Atividade, indicando a área construída e área total do terreno.

2.2.  Tipologia da Atividade.
2.3.  Descrição sucinta da atividade, com a apresentação do fluxograma des-

crevendo os procedimentos realizados na Atividade.
2.4  Número de funcionários.
2.5  Horário de funcionamento.
2.6  Indicação do período de paradas e freqüências das mesmas quando 

adotado este procedimento.
2.7  Informações sobre a perspectiva de reformas e ampliações na Ativida-

de.
2.8  Outras informações importantes, que caracterizem o estabelecimento, 

relacionadas a geração dos resíduos sólidos.

3 Responsáveis por cada etapa do PGRS
Indicar o(s) responsável(eis) técnico(s) pela três fases: Elaboração, Implan-
tação e Gerenciamento do PGRS, mediante os seguintes dados para os 
responsáveis de cada fase:

a) nome(s);
b) R.G e CPF;
c) profissão;
d) registro no Conselho;
e) endereço residencial completo ( rua, numero, bairro, CEP, Cidade, 

Estado);
f) fone / Fax, endereço eletrônico;
g) cópia das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART’s) ou documento correspondente, quitado, emitido pelo Con-
selho de Classe, a serem anexadas no final deste PGRS.

Obs.: para empresa(s) responsável(eis) indicar: Nome, CNPJ., endere-
ço completo e telefone.

4 Diagnóstico da Situação Atual
4.1 Devem ser avaliadas as quantidades, os tipos de resíduos gerados pela 

Empresa, suas condições de segregação, acondicionamento, transpor-
te interno e externo, estocagem e formas de tratamento ou destinação 
final adotados. Devem ser também analisados os custos envolvidos nas 
atividades de gerenciamento de resíduos. Os dados serão obtidos atra-
vés de quantificações por peso e volume e identificação de todos os 
resíduos gerados na Empresa, sendo posteriormente validados através 
da checagem dos produtos e das matérias primas, consumidos;

4.2  Identificação e quantificação dos pontos de geração de resíduos, Clas-
sificação de cada resíduo com base na Norma NBR 10.004 - Classifica-
ção de Resíduos Sólidos e Resoluções CONAMA pertinentes;

4.3  Descrição dos procedimentos adotados quanto à segregação, coleta, 
acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e destina-
ção final dos resíduos gerados, identificando os pontos de desperdício, 
perdas, não segregação, formas não adequadas de acondicionamento, 
armazenamento, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos;

4.4  Levantamento dos custos envolvidos nas atividades de gerenciamento 
de resíduos sólidos, comparando-os com os custos de mercado;

4.5  Ações preventivas direcionadas a não geração e minimização da gera-
ção de resíduos.

5 Proposta do PGRS
5.1  O planejamento das atividades de gerenciamento e manejo dos resí-

duos deverá ser desenvolvido tendo por base o diagnóstico da situação 
atual do gerenciamento dos resíduos sólidos, como também as legisla-
ções vigentes, tais como, Resoluções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, Resoluções e Decretos da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente - SEMA e do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, leis 
e decretos estaduais pertinentes ao gerenciamento dos resíduos sóli-
dos, e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
relativas às atividades de gerenciamento de resíduos;

5.2  Devem ser verificadas as possibilidades de melhoria, soluções dispo-
níveis no mercado e tecnologias já adotadas para o gerenciamento de 
resíduos sólidos;

5.3  Este planejamento deverá contemplar metas a serem atingidas, pro-
posta de melhoria do sistema atual, contendo a descrição dos procedi-
mentos que estão sendo previstos para a implementação do Sistema de 
Manejo dos Resíduos Sólidos, abordando os aspectos organizacionais, 
técnico-operacionais e de recursos humanos, ou seja:
a) política (diretrizes gerais) para implementação do Plano;
b) estrutura organizacional;
c) descrição das técnicas e procedimentos a serem adotados em cada 

fase do manejo dos resíduos, relacionados a: segregação, coleta, 
acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e des-
tinação final, identificando as possibilidades de minimização dos 
resíduos, através da redução da quantidade e/ou redução de peri-
culosidade e as possibilidades de reaproveitamento e/ou reciclagem 
dos Resíduos;

d) se couber, ações relativas a responsabilidade compartilhada no 
ciclo de vida dos produtos, conforme Art. 31 da Lei Federal nº 
12305/10;

e) caracterização, identificação e distribuição dos equipamentos de 
coleta interna dos resíduos sólidos;

f) roteiros de coleta, indicando os horários, percursos e equipamentos;
g) descrição das unidades intermediárias, apresentando lay-out ou 

projeto dessas unidades;
h) descrição dos recursos humanos e das equipes necessários para a 

implantação, operação, monitoramento e implementação do PGRS;
i) descrição dos equipamentos de proteção individual;j) ind icação 

de fornecedores com respectivos custos envolvidos;
k) descrição das ações preventivas e corretivas a serem praticadas 

no caso de situações de manuseio incorreto e/ou acidentais (pro-
cedimentos emergenciais de controle - Plano de Contingência e 
Emergência);

l) medidas Saneadoras dos Passivos (quando houver) relacionados 
aos resíduos Sólidos;

m) elaboração de Programa de Treinamento e Capacitação;
n) cronograma físico de implantação, execução e operação das medi-

das e das ações propostas pelo Plano, de sua revisão e de atualiza-
ção.

 
6 Quando se tratar de Atualização do PGRS

6.1  Deverão ser disponibilizadas informações acerca do acompanhamen-
to da evolução do sistema de gerenciamento implantado, através do 
monitoramento das ações e metas planejadas e proposição de ações 
corretivas.

6.2  Deverão ser elaborados Relatórios de avaliação do PGRS, que serão 
apresentados a Prefeitura em prazo estipulado pela SMMA, contendo 
o acompanhamento e avaliação das Atividades como meio de aferição 
das ações planejadas e implementadas.

7 Observações Gerais
Neste item deverão ser incluídas informações consideradas relevantes que 
por ventura não tenham sido abordadas anteriormente neste Termo de Re-
ferencia. 

8 Anuência dos Responsáveis
Apresentar Nome, Assinatura, Conselho de Classe com número de registro 
profissional e data de assinatura para o responsável técnico:

a) ou Legal pelo estabelecimento;
b) pela elaboração do PGRS;
c) pela execução do PGRS.

9 Anexos
Deverão ser apresentados em cópia legível, observando o rol estabelecido 
no Artigo 20 do Decreto que institui este Termo de Referencia, sendo:
-  inciso V para primeiro Plano (apresentação ou adequação);
-  inciso VIII para Plano atualizado.

ANEXO II – DECRETO N. 10.994/2016

TERMO DE REFERÊNCIA
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS específico para

GERADOR DOMICILIAR COLETIVO.

Este Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá conter minima-
mente os seguintes itens:

1 Identificação da Unidade
1.1  Razão Social, nome fantasia, CNPJ, endereço, CEP, município, telefo-

ne, fax, endereço eletrônico, n° do Alvará de Funcionamento (quando se 
tratar de atualização do PGRS).

2 Informações Gerais
a)  Planta baixa de localização e de implantação da área física e vi-

zinhança da Unidade, indicando a área construída e área total do 
terreno;

b)  Número de unidades habitacionais;
c)  Número de moradores;
d)  Indicação dos responsáveis técnicos: pelo estabelecimento, pela 

elaboração e aplicação do Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos;

e) Outras informações importantes, que caracterizem o estabeleci-
mento, relacionadas a geração dos resíduos sólidos.

3 Responsáveis por cada etapa do PGRS
Indicar o(s) responsável(eis) técnico(s) pela três fases: Elaboração, Implan-
tação e Gerenciamento do PGRS, mediante os seguintes dados para os 
responsáveis de cada fase:

a) nome(s);
b) R.G e CPF;
c) profissão;
d) registro no Conselho;
e) endereço residencial completo ( rua, numero, bairro, CEP, Cidade, 

Estado);
f) fone / Fax, endereço eletrônico;
g) cópia das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART’s) ou documento correspondente emitido pelo Conselho de 
Classe, devidamente quitado, a serem anexadas no final deste 
PGRS.

Obs.: para empresa(s) responsável(eis) indicar: Nome, CNPJ., endere-
ço completo e telefone, endereço eletrônico.

4 Diagnóstico da Situação Atual
4.1  Devem ser avaliadas as quantidades, os tipos de resíduos gerados pelo 

Condomínio, suas condições de segregação, acondicionamento, trans-
porte interno e externo, estocagem e formas de tratamento se houver ou 
destinação final adotados. Devem ser também analisados os custos en-
volvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos. Os dados serão 
obtidos através de quantificações por volume, litros/mês, e identificação 
de todos os resíduos gerados no Condomínio;

4.2  Identificação e quantificação dos pontos de geração de resíduos, Ca-
racterização de cada resíduo de acordo com a Norma NBR 10.004 - 
Classificação de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 358/05;

4.3  Descrição dos procedimentos adotados quanto à segregação, coleta, 
acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e destina-
ção final dos resíduos gerados, identificando os pontos de não segre-
gação, formas não adequadas de acondicionamento, armazenamento, 
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos;

4.4  Ações preventivas direcionadas a não geração e minimização da gera-
ção de resíduos.

5 Proposta do PGRS
5.1  O planejamento das atividades de gerenciamento e manejo dos resí-

duos deverá ser desenvolvido tendo por base o diagnóstico da situação 
atual do gerenciamento dos resíduos sólidos, como também as legisla-
ções vigentes, tais como, Resoluções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, Resoluções e Decretos da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente - SEMA e do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, leis 
e decretos estaduais pertinentes ao gerenciamento dos resíduos sóli-
dos, e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
relativas às atividades de gerenciamento de resíduos;

5.2  Devem ser verificadas as possibilidades de melhoria, soluções dispo-
níveis no mercado e tecnologias já adotadas para o gerenciamento de 
resíduos sólidos;

5.3  Este planejamento deverá contemplar metas a serem atingidas, pro-
posta de melhoria do sistema atual, contendo a descrição dos procedi-
mentos que estão sendo previstos para a implementação do Sistema de 
Manejo dos Resíduos Sólidos, abordando os aspectos organizacionais, 
técnico-operacionais e de recursos humanos, ou seja:
a) política (diretrizes gerais) para implementação do Plano;
b) estrutura organizacional;
c) descrição das técnicas e procedimentos a serem adotados em cada 

fase do manejo dos resíduos, relacionados a: segregação, coleta, 
acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e des-
tinação final, identificando as possibilidades de minimização dos 
resíduos, através da redução da quantidade e/ou redução de peri-
culosidade e as possibilidades de reaproveitamento e/ou reciclagem 
dos Resíduos;

d) se couber, ações relativas a responsabilidade compartilhada no 
ciclo de vida dos produtos, conforme Art. 31 da Lei Federal nº 
12.305/2010;

e) caracterização, identificação e distribuição dos equipamentos de 
coleta interna dos resíduos sólidos;

f) roteiros de coleta, indicando os horários, percursos e equipamentos;
g) descrição das unidades intermediárias, apresentando lay-out ou 

projeto dessas unidades;
h) descrição dos recursos humanos e das equipes necessários para a 

implantação, operação, monitoramento e implementação do PGRS;
i) descrição dos equipamentos de proteção individual;j) descr ição 

das ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de 
situações de manuseio incorreto e/ou acidentais (procedimentos 
emergenciais de controle - Plano de Contingência e Emergência);

k) elaboração de Programa de Treinamento e Capacitação;
l) cronograma físico de implantação, execução e operação das medi-

das e das ações propostas pelo Plano, de sua revisão e de atualiza-
ção.

6 Quanto aos Resíduos de Serviços de Saúde – item obrigatório a partir 
do ultimo dia útil do mês de março de 2017 
A caracterização dos resíduos será feita atendendo aos padrões estabeleci-
dos na Resolução CONAMA n° 358/05 e ANVISA RDC 306/04 e alterações 
posteriores:

 GRUPO A: Resíduos Infectantes (resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou 
concentração, podem apresentar risco de infecção. Subgrupos 1 a 4 );

 GRUPO B: Resíduos Químicos (resíduos contendo substâncias quími-
cas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade);

 GRUPO E: Resíduos Perfurantes (materiais perfurocortantes ou esca-
rificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, 
espátulas e outros similares).

6.1 Quantificação dos resíduos de saúde.
 Hcondomínio deverão ser quantificados por subgrupo, em litros por se-

mana.
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6.2 Acondicionamento
 Descrever como são acondicionados os resíduos gerados por grupo. 

Deverá detalhar todas as formas de acondicionamento dos resíduos ge-
rados, tais como os recipientes, lixeiras e sacos plásticos, com suas es-
pecificidades (cor do saco plástico, identificação e simbologia do grupo 
de resíduo) utilizadas por grupo de resíduos (A, B, E). Atender o contido 
na ANVISA RDC 306/2004 e posteriores.

6.3 Abrigo
 Descrever como se fará o abrigo dos resíduos, e apresentar projeto 

detalhado, de modo a atender os seguintes procedimentos, de acordo 
com as Resoluções RDC – ANVISA n° 306/2004, CONAMA nº 358/2005 
e normas pertinentes da ABNT e o contido neste PGRSS.
a) O abrigo de resíduos deve ser constituído de um local fechado, ser 

exclusivo para guarda temporária de resíduos de serviços de saúde, 
devidamente acondicionados em recipientes;

b) as dimensões do abrigo devem ser suficientes para armazenar a 
produção de resíduos de até três dias, sem empilhamento dos reci-
pientes acima de 1,20 m;

c) o piso, paredes, porta e teto devem ser de material liso, impermeá-
vel, lavável e de cor branca.

d) a porta deve ostentar o símbolo de substância infectante;
e) o abrigo de resíduo deve ser higienizado após a coleta externa ou 

sempre que ocorrer derramamento.

6.4 Destinação Final
 Indicar a localização da(s) unidade(s) de destinação final adotada para 

cada grupo de resíduos (A, B, E).
 Quando a destinação final for através de empresa contratada, identificar 

o(s) responsável(eis) técnico(s) pelo sistema de destinação (Nome a 
Empresa ou Instituição responsável, CNPJ, numero do Cadastro Muni-
cipal de Receptor de Resíduos, endereço, Nome do(s) profissional(is), 
RG, profissão, telefone, e-mail).

7 Quando se tratar de Atualização do PGRS
7.1  Deverão ser disponibilizadas informações acerca do acompanhamen-

to da evolução do sistema de gerenciamento implantado, através do 
monitoramento das ações e metas planejadas e proposição de ações 
corretivas.

7.2  Deverão ser elaborados Relatórios de avaliação do PGRS, que serão 
apresentados a Prefeitura em prazo estipulado pela SMMA, contendo 
o acompanhamento e avaliação das Atividades como meio de aferição 
das ações planejadas e implementadas.

8 Observações Gerais
 Neste item deverão ser incluídas informações consideradas relevantes 

que por ventura não tenham sido abordadas anteriormente neste Termo 
de Referencia. 

9 Anuência dos Responsáveis
 Apresentar Nome, Assinatura, Conselho de Classe com número de re-

gistro profissional e data de assinatura para o responsável Técnico:
a) ou Legal pelo Condomínio;
 
b) pela elaboração do PGRS;
c) pela execução do PGRS.

10 Anexos
Deverão ser apresentados em cópia legível, observando o rol estabelecido 
no Artigo 20 do Decreto que institui este Termo de Referencia, sendo:
- inciso V para primeiro Plano (apresentação ou adequação);
- inciso VIII para Plano atualizado.

ANEXO III – DECRETO N. 10.994/2016
TERMO DE REFERÊNCIA – PGRS, específico para

MICROEMPRESA e EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Este Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, modalidade simplificada, 
deverá conter minimamente os seguintes itens:

1 Identificação da Atividade
1.1  Razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, CEP, município, telefo-

ne, fax, endereço eletrônico, n° do Alvará de Funcionamento (quando se 
tratar de atualização do PGRS).

2 Informações Gerais
2.1  Planta baixa de localização e de implantação da área física e vizinhança 

da Atividade, indicando a área construída e área total do terreno.
2.2.  Tipologia da Atividade.
2.3.  Descrição sucinta da atividade, com a apresentação do fluxograma des-

crevendo os procedimentos realizados na Atividade.
2.4  Número de funcionários.
2.5  Horário de funcionamento.
2.6  Indicação do período de paradas e freqüências das mesmas quando 

adotam este procedimento.
2.7  Informações sobre a perspectiva de reformas e ampliações na Ativida-

de.
2.8  Outras informações importantes, que caracterizem o estabelecimento, 

relacionadas a geração dos resíduos sólidos.

3 Responsáveis por cada etapa do PGRS
 Indicar o(s) responsável(eis) técnico(s) pela três fases: Elaboração, Im-

plantação e Gerenciamento do PGRS, mediante os seguintes dados 
para os responsáveis de cada fase:
a) nome(s);
b) R.G e CPF;
c) Profissão;
d) registro no Conselho;
e) endereço residencial completo ( rua, numero, bairro, CEP, Cidade, 

Estado);
f) fone / Fax, endereço eletrônico;
g) cópia das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART’s) ou documento correspondente emitido pelo Conselho de 
Classe, devidamente quitados, a serem anexadas no final deste 
PGRS.

Obs.: para empresa(s) responsável(eis) indicar: Nome, CNPJ., endereço 
completo e telefone.

4 Diagnóstico da Situação Atual
4.1  Devem ser avaliadas as quantidades, os tipos de resíduos gerados pela 

Empresa, suas condições de segregação, acondicionamento, transpor-
te interno e externo, estocagem e formas de tratamento ou destinação 
final adotados. 

4.2  Identificação e quantificação dos pontos de geração de resíduos, Clas-
sificação de cada resíduo de acordo a Norma NBR 10.004 - Classifica-
ção de Resíduos Sólidos e Resoluções CONAMA pertinentes;

4.3  Descrição dos procedimentos adotados quanto à segregação, coleta, 
acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e destina-
ção final dos resíduos gerados, identificando os pontos de desperdício, 
perdas, não segregação, formas não adequadas de acondicionamento, 
armazenamento, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos;

4.4  Ações preventivas direcionadas a não geração e minimização da gera-
ção de resíduos.

5 Proposta do PGRS

5.1  O planejamento das atividades de gerenciamento e manejo dos resí-
duos deverá ser desenvolvido tendo por base o diagnóstico da situação 
atual do gerenciamento dos resíduos sólidos, como também as legisla-
ções vigentes, tais como, Resoluções do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, Resoluções e Decretos da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente - SEMA e do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, leis 
e decretos estaduais pertinentes ao gerenciamento dos resíduos sóli-
dos, e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
relativas às atividades de gerenciamento de resíduos;

5.2  Devem ser verificadas as possibilidades de melhoria, soluções dispo-
níveis no mercado e tecnologias já adotadas para o gerenciamento de 
resíduos sólidos;

5.3  Este planejamento deverá contemplar metas a serem atingidas, pro-
posta de melhoria do sistema atual, contendo a descrição dos procedi-
mentos que estão sendo previstos para a implementação do Sistema de 
Manejo dos Resíduos Sólidos, abordando os aspectos organizacionais, 
técnico-operacionais e de recursos humanos, ou seja:
a) descrição das técnicas e procedimentos a serem adotados em cada 

fase do manejo dos resíduos, relacionados a: segregação, coleta, 
acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e des-
tinação final, identificando as possibilidades de minimização dos 
resíduos, através da redução da quantidade e/ou redução de peri-
culosidade e as possibilidades de reaproveitamento e/ou reciclagem 
dos Resíduos;

b) se couber, ações relativas a responsabilidade compartilhada no 
ciclo de vida dos produtos, conforme Art. 31 da Lei Federal nº 
12.305/10;

c) caracterização, identificação e distribuição dos equipamentos de 
coleta interna dos resíduos sólidos;

d) roteiros de coleta, indicando os horários, percursos e equipamentos;
e) descrição dos recursos humanos e das equipes necessários para a 

implantação, operação, monitoramento e implementação do PGRS;
f) descrição dos equipamentos de proteção individual;
g) descrição das ações preventivas e corretivas a serem praticadas no 

caso de situações de manuseio incorreto e/ou acidentais (procedi-
mentos emergenciais de controle- Plano de Emergência e Contin-
gência);

h) medidas Saneadoras dos Passivos (quando houver) relacionados 
aos resíduos Sólidos;

i) elaboração de Programa de Treinamento e Capacitação;j) 
cronograma físico de implantação, execução e operação das medi-
das e das ações propostas pelo Plano, de sua revisão e de atualiza-
ção.

7 Quando se tratar de Atualização do PGRS
7.1 Deverão ser disponibilizadas informações acerca do acompanhamen-

to da evolução do sistema de gerenciamento implantado, através do 
monitoramento das ações e metas planejadas e proposição de ações 
corretivas.

7.2 Deverão ser elaborados Relatórios de avaliação do PGRS, que serão 
apresentados a Prefeitura em prazo estipulado pela SMMA, contendo 
o acompanhamento e avaliação das Atividades como meio de aferição 
das ações planejadas e implementadas.

8 Observações Gerais
 Neste item deverão ser incluídas informações consideradas relevantes 

que por ventura não tenham sido abordadas anteriormente neste Termo 
de Referencia. 

9 Anuência dos Responsáveis
 Apresentar Nome, Assinatura, Conselho de Classe com número de re-

gistro profissional e data de assinatura para o responsável técnico:
a) ou Legal pelo estabelecimento;
b) pela elaboração do PGRS;
c) pela execução do PGRS.

10 Anexos
Deverão ser apresentados em cópia legível, observando o rol estabelecido 
no Artigo 20 do Decreto que institui este Termo de Referencia, sendo:
- inciso V para primeiro Plano (apresentação ou adequação);
- inciso VIII para Plano atualizado.

ANEXO IV – DECRETO N. 10.994/2016
TERMO DE REFERENCIA

PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS específico para
SERVIÇOS DE SAÚDE

Todas as Atividades prestadoras de serviço de saúde, abaixo identificadas, 
novas ou em funcionamento, da administração publica e privada, deverão 
apresentar PGRSS de modo a atender o contido na Resolução CONAMA n° 
358/2005, Resolução ANVISA n° 306/2004 a Lei Estadual n° 17.211/2012 e 
demais normas e diretrizes municipais:

a) Hospitais e maternidades;
b) Centros e postos de saúde;
c) Clínicas médicas e odontológicas;
d) Consultório médico e odontológico;
e) Laboratórios clínicos e patológicos;
f) Clínicas veterinárias e consultórios veterinários;
g) Necrotérios e laboratórios, com atividades de embalsamento (tana-

topraxia e somatoconservação);
h) Farmácias incluindo veterinárias, drogarias, 
i) Farmácias de Manipulação;j) Serviços de acupuntura, 
k) Serviços de tatuagem, colocação de piercing e congêneres.
l) Lojas de produtos animais;
m) Centros de tratamento radioterápicos e quimioterápicos;
n) Medicina nuclear;
o) Centros de controle de zoonoses;
p) Centros de ensino e pesquisa;
q) Estabelecimentos de saúde que prestam assistência domiciliar e/ou 

unidades móveis;
r) Distribuidores de produtos farmacêuticos;
s) Serviços de medicina legal;
t) Serviços de diagnósticos por imagem com uso de radiação ionizan-

te;
u) Estabelecimentos Comerciais e industriais que possuam serviços 

ambulatoriais;
v) Estabelecimentos de ensino superior, profissional e de nível técnico 

e tecnológico, na existência de laboratório na área de saúde;
w) Outros estabelecimentos similares.

As Atividades que desenvolvem ramos de atendimento hospitalar e/ou que 
gerem resíduos em volume acima de 30 (trinta) litros por semana e/ou que 
gerem resíduos quimioterápicos e/ou radioterápico, devem possuir Plano de 
Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PRGSS - Modalidade 
Completa, utilizando para tanto Termo de Referencia especifico deste De-
creto

As Atividades prestadoras de serviços de saúde acima relacionadas, EX-
CETO as que realizam atendimento hospitalar e/ou que gerem resíduos em 
volume acima de 30 (trinta) litros por semana, novas ou em funcionamento, 
sejam da administração pública ou privada, poderão, desde que não gerem 
resíduos quimioterápicos e radioativos, preencher o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS - Modalidade Sim-
plificada, utilizando para tanto o Termo de Referencia especifico constante 
da Instrução Normativa conjunta SMMA/SMS, especifica para PGRSS sim-
plificado.

TERMO DE REFERÊNCIA
PGRSS – COMPLETO

O Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos de Serviços de Saúde, mo-
dalidade completa, deverá conter minimamente os seguintes itens:

1 Descrição da Atividade: informações gerais
1.1  Identificação do estabelecimento

a) razão Social e CNPJ;

b) nome fantasia (ou nome pelo qual é conhecido);
c) endereço, CEP, Bairro, Município, Fone / Fax, endereço eletrônico;
d) ramo(s) de atividade(s);
e) serviço(s) próprio(s) prestado(s);
f) serviços já terceirizados e/ou a previsão de Terceirização: (indican-

do a razão social e atividade desenvolvida);
g) número de leitos e respectiva distribuição (Pronto-socorro, Especia-

lidades, Clinica, UTI’s, Exames por dia, etc.);
h) número de funcionários próprios;
i) número de funcionários terceirizados;j) dias de funcionamento e 

Horário de funcionamento;
k) especialidades médicas;
l) número de pacientes atendidos por dia;
m) data de inicio de funcionamento;
n) identificação completa do responsável Técnico pelo estabelecimen-

to (Nome, RG, CPF, Profissão, Registro Profissional, endereço resi-
dencial, telefone e e-mail).

1.2  Caracterização
a) área Construída (m²), Área Total do Terreno (m²);
b) descrever as vias de acesso disponíveis por tipos diferenciados no 

que couber: acesso principal, pronto-socorro, serviços, estaciona-
mento, e ilustrar a localização e os detalhes de cada acesso;

c) para Atividade ainda não implantada, apresentar cronograma da 
Atividade, indicando número de dias previstos desde a fase de im-
plantação até a fase de inicio de operação com descrição do que 
é constituída cada etapa. Indicar se há previsão de expansão da 
atividade ns próximos 5 (cinco) anos;

d) indicar a quantidade e modelo de equipamentos a serem utilizados 
e os respectivos setores onde estão ou serão instalados (Labora-
tório, Farmácia, CME, Imageologia, Bloco Cirúrgico, CTI, Pronto 
Socorro, SND, Infra-estrutura, etc.);

e) descrever e indicar a localização do sistema de geração de energia, 
central de gás, central de gases medicinais, central de água gelada/
ar condicionado.

2 Responsáveis por cada Etapa do PGRSS
 Indicar o(s) responsável(eis) técnico(s) pela três fases: Elaboração, Im-

plantação e Gerenciamento do PGRSS:
a) nome(s);
b) R.G e CPF;
c) Profissão;
d) registro no Conselho;
e) Endereço residencial completo (rua, número, bairro, CEP, Cidade, 

Estado);
f) Fone / Fax, endereço eletrônico;
g) cópia das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART’s) ou documento correspondente emitido pelo Conselho de 
Classe, devidamente quitados, a serem anexadas no final deste 
PGRS.

Obs.: para empresa(s) responsável(eis) indicar: Nome, telefone, CNPJ 
e Endereço completo.

3 Diagnóstico dos Resíduos Gerados
 Deverá constar a origem, o volume e a caracterização de todos os re-

síduos gerados no estabelecimento incluindo os passivos ambientais a 
eles relacionados.

3.1  Aspectos de Classificação, Caracterização e Quantificação dos Resí-
duos Gerados.

 Apresentar listagem contendo o nome da salas/setores existentes no 
estabelecimento, indicando os resíduos gerados, classificando e carac-
terizando-os por grupo e subgrupo, conforme indica a TABELA 1.

 A caracterização dos resíduos será feita para cada sala/setor atendendo 
aos padrões estabelecidos na Resolução CONAMA n° 358/2005 e/ou 
alterações posteriores:

 GRUPO A: Resíduos Infectantes (resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou 
concentração, podem apresentar risco de infecção. Subgrupos 1 a 4 );

 
 GRUPO B: Resíduos Químicos (resíduos contendo substâncias quími-

cas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade);

 
 GRUPO C: Resíduos Radioativos (quaisquer materiais resultantes de 

atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades su-
periores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comis-
são Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é 
imprópria ou não prevista);

 
 GRUPO D: Resíduos Comuns (que não apresentem risco biológico, 

químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equi-
parados aos resíduos domiciliares, classificados de acordo com NBR 
10004/2004, Classe I, II A e II B, com subgrupo: DNR - comum não-reci-
clável; DR-comum reciclável);

 GRUPO E: Resíduos Perfurantes (materiais perfurocortantes ou esca-
rificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas 
de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de 
bisturi, lancetas;  tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; 
espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipe-
tas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares).

 TABELA 1 – Classificação/caracterização de geração de resíduos por 
setor, grupo e subgrupo:

LOCAL SALA/SETOR GRUPO/ 
SUBGRUPO CARACTERIZAÇÃO

Obs: indicar também a localização do ponto de Descarte de mediação em 
desuso ou vencido trazida pela população em geral – Lei 17.211/2012.

3.2 Quantificação dos Resíduos
 Quantificar os resíduos gerados pela Atividade por subgrupo, na unida-

de l/semana ou kg/semana, a que for aplicável, conforme indica a TA-
BELA 2 e, para os provenientes do Descarte conscientes – Lei Estadual 
17.211/2012 utilizar uma tabela independente.

 A caracterização dos rejeitos radioativos, além da pesagem deverá con-
ter estimativa da atividade residual dos radionuclídeos presentes (data 
dessa estimativa) e a data prevista para o seu descarte.

 TABELA 2. Quantificação de resíduos gerados por subgrupo

LOCAL SALA/
SETOR

GRUPO/ 
SUBGRUPO

QUANTI-
DADE

(Kg/semana)

Tratamento 
prévio

Tipo de  
acondicionamento

Sim Não

 TABELA 3. Quantificação de resíduos provenientes de Descarte – Lei 
17.211/2012

LOCAL SALA/SETOR GRUPO/ 
SUBGRUPO

QUANTIDADE
(Kg/semana)

4 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DOS RESÍDUOS

4.1  Acondicionamento
 Descrever como são acondicionados os resíduos gerados por grupo.  

 Deverá detalhar todas as formas de acondicionamento dos resíduos 
gerados, tais como os recipientes, lixeiras e sacos plásticos, com suas 
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especificidades (cor do saco plástico, identificação e simbologia do gru-
po de resíduo) utilizadas por grupo de resíduos (A, B, C, DNR, DR, E). 
Atender o contido na ANVISA RDC 306 de 07 de dezembro de 2004 e 
posteriores.

4.2  Armazenamento
 Descrever as salas de resíduos (abrigos temporários), quando possuir;  

abrigos externos existentes ou a construir, especificando por grupo os 
resíduos que serão armazenados em cada local. Observando que as 
características estruturais do mesmo devem atender a legislação da 
ANVISA RDC 306 de 07 de dezembro de 2004 e posteriores;

 Descrever os recipientes usados para armazenamento dos resíduos, 
detalhando características dos recipientes, capacidade volumétrica, 
identificação e simbologia utilizada por grupo de resíduo;Apresentar 
fotos dos abrigos de armazenamento temporário (quando possuir) e 
externo dos resíduos, vistas interna e externa dos mesmos.

4.3  Coleta Interna
 Descrever sucintamente como é efetuada a coleta interna de cada gru-

po de resíduos, abrangendo os seguintes aspectos:
a) descrição de equipamentos utilizados (tipo, capacidade, quantida-

de), formas de identificação;
b) descrição das unidades intermediárias, apresentando lay-out ou 

projeto dessas unidades;;
c) freqüência e horários de coleta;
d) roteiros de coleta;
e) equipamentos de proteção individual e monitores de radiação ioni-

zante, quando for o caso.

4.4 Tratamento Intra-unidade
a) descrever, quando houver, os tipos de tratamento interno para cada 

grupo de resíduos e quais são os equipamentos utilizados, descre-
vendo os princípios de funcionamento do sistema e a periodicidade 
das análises de eficiência do tratamento;

b) descrever, quando couber, o sistema de entrada/saída de rejeitos 
radioativos no local de armazenamento temporário, quando couber. 
Após a saída do armazenamento temporário, atendidos os limites 
permitidos, o rejeito não é mais considerado radioativo, devendo ser 
tratado de acordo com o grupo em que se enquadrar, armazenado 
e disposto como tal, após a retirada de qualquer identificação que 
denote a presença de radiação ionizante.

4.5  Abrigo
 Descrever como se fará o abrigo dos resíduos, e apresentar projeto 

detalhado, de modo a atender os seguintes procedimentos, de acordo 
com as Resoluções RDC – ANVISA n° 306/2004, CONAMA nº 358/2005 
e normas pertinentes da ABNT e o contido neste PGRSS.
a) o abrigo de resíduos deve ser constituído de um local fechado, ser 

exclusivo para guarda temporária de resíduos de serviços de saúde, 
devidamente acondicionados em recipientes;

b) as dimensões do abrigo devem ser suficientes para armazenar a 
produção de resíduos de até três dias, sem empilhamento dos reci-
pientes acima de 1,20 m;

c) o piso, paredes, porta e teto devem ser de material liso, impermeá-
vel, lavável e de cor branca.

d) a porta deve ostentar o símbolo de substância infectante;
e) o abrigo de resíduo deve ser higienizado após a coleta externa ou 

sempre que ocorrer derramamento.

4.6  Coleta e Transporte Externo
 Consistem na remoção dos RSS do abrigo de resíduos (armazenamen-

to externo) até a unidade de tratamento ou disposição final, utilizando-
-se técnicas que garantam a preservação das condições de acondicio-
namento e a integridade dos trabalhadores, da população e do meio 
ambiente.

  Descrever sucintamente como é realizada a coleta externa de cada 
grupo de resíduo, abrangendo os seguintes aspectos:
a) freqüência e horários de coleta externa;
b) execução da coleta externa: indicar se é realizada pelo próprio ge-

rador, empresa contratada, coleta pública, etc.;
c) quando a coleta for realizada por empresas contratadas indicar 

nome, CNPJ, numero do Cadastro Municipal de Transporte de Re-
síduos, endereço e telefone, nome e registro profissional do respon-
sável técnico;

 
d) número da licença ambiental referente à prestação de serviço de 

Coleta e Transporte.

  Observar que a execução de coleta e transporte de resíduos de 
serviços de saúde necessita de licenciamento ambiental, com ramo de 
atividade “Coleta de Resíduos Perigosos”.

4.7  Tratamento Externo
 Especificar os tipos de tratamento para cada grupo de resíduos e quais 

os equipamentos e instalações de apoio, incluindo os seguintes aspec-
tos:
a) tecnologias de tratamento adotadas;
b) nome da empresa responsável pela operação do sistema;
c) localização das unidades de tratamento, endereço e telefone;
d) responsável técnico pelo sistema de tratamento nome, RG, qualifi-

cação profissional e cópia do registro profissional.
e) número da licença ambiental referente à prestação de serviço de 

Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde.

4.8  Destinação Final
 Indicar a localização da(s) unidade(s) de destinação final adotada para 

cada grupo de resíduos (A, B, C, DNR, DR, E).
 Quando a destinação final for através de empresa contratada, identificar 

o(s) responsável(eis) técnico(s) pelo sistema de destinação (Nome a 
Empresa ou Instituição responsável, CNPJ, numero do Cadastro Mu-
nicipal de Receptores de Resíduos, endereço, Nome do(s) profissio-
nal(is), RG, profissão, telefone, e-mail).

4.9  Manejo de Resíduos infectantes de Rápida Putrefação
 Detalhar quais os procedimentos serão adotados para o acondiciona-

mento, coleta interna, armazenamento, coleta externa (frequencia e 
executante), tecnologia de tratamento e disposição final, para os resí-
duos deste tipo gerado no estabelecimento de acordo com a identifica-
ção feita no item “diagnóstico” deste PGRSS.

5 Rotina de Limpeza e Higienização
 Descrever os procedimentos e materiais utilizados na higienização e 

limpeza dos equipamentos utilizados na coleta e locais de armazena-
mento, incluindo os contenedores e abrigo externo.

6 Ações Preventivas e Corretivas
 Descrever as ações preventivas e corretivas a serem executadas em 

situações de gerenciamento incorreto e/ou acidental (procedimentos 
emergenciais de controle – Plano de Contingência).

 Descrever como são realizadas as ações preventivas de controle inte-
grado de insetos e roedores.

7 Metas e Procedimentos
 Descrever metas e procedimentos relacionados a minimização da gera-

ção de resíduos, a reutilização e a reciclagem, quando aplicável.
 Descrever os recursos humanos e as equipes necessários para a im-

plantação, operação, monitoramento e implementação do PGRSS.

8 Responsabilidade Compartilhada pelo Ciclo de Vida dos Produtos
 Descrever as ações a serem tomadas em relação a responsabilidade 

compartilhada com os fabricantes, comerciantes e distribuidores,  pelo 
ciclo de vida dos produtos e equipamentos utilizados, quanto ao recolhi-
mento dos produtos e dos resíduos remanescentes após o uso, no caso 
de produtos objeto do sistema de logística reversa.

9 Medidas Saneadoras dos Passivos Ambientais
 Descrever as ações a serem tomadas em relação aos passivos ambien-

tais relacionados aos resíduos sólidos.

10 Treinamento e Capacitação
 Descrever sucintamente como serão efetuados os programas de ca-

pacitação e treinamentos relacionados ao gerenciamento dos resíduos 
gerados, para os funcionários envolvidos com os procedimentos de se-
gregação, manuseio, coleta, transporte, armazenamento, tratamento e 
destinação final, visando sua integração e reciclagem.

 Indicar os responsáveis pela execução desses programas de capacita-
ção e treinamentos.

11 Cronograma de Implantação e/ou Adequação do PGRSS
 Para Atividade que esteja na fase de implantação apresentar o Crono-

grama físico contendo os prazos de implantação, execução e operação 
das medidas e das ações propostas no Plano, bem como os prazos de 
sua revisão e de sua atualização. 

 Estabelecer Plano de Ação: quando possuir adequações a serem reali-
zadas, indicar quais são as adequações necessárias, quais as ações a 
serem executadas e os prazos de execução.

12 Quando se tratar de atualização do PGRSS
 Deverão ser disponibilizadas informações acerca do acompanhamen-

to da evolução do sistema de gerenciamento implantado, através do 
monitoramento das ações e metas planejadas e proposição de ações 
corretivas.

 Deverão ser elaborados Relatórios de Avaliação e Controle do PGR-
SS, incluindo a construção de indicadores claros, objetivos, auto-expli-
cativos e confiáveis, que permitam acompanhar a eficácia do PGRSS 
implantado. Estes Relatórios deverão ser apresentados anualmente 
a Comissão de Avaliação de PGRSS municipal, contendo o acompa-
nhamento e avaliação da Atividade, como meio de aferição das ações 
planejadas e implementadas.

 A avaliação referida deve ser realizada levando-se em conta, no míni-
mo, os seguintes indicadores:
a) Taxa de acidentes com resíduo perfurocortante;
b) Variação da geração de resíduos;
c) Variação da proporção de resíduos do Grupo A;
d) Variação da proporção de resíduos do Grupo B;
e) Variação da proporção de resíduos do Grupo D;
f) Variação da proporção de resíduos do Grupo E;
g) Variação do percentual de reciclagem.

13 Observações Gerais
 Neste item deverão ser incluídas informações consideradas relevantes 

que por ventura não tenham sido abordadas anteriormente neste Termo 
de Referencia. 

14 Anuência dos Responsáveis
 Apresentar Nome, Assinatura, Conselho de Classe com número de re-

gistro profissional e data de assinatura para o responsável técnico:
a) ou Legal pelo estabelecimento;
b) pela elaboração do PGRSS;
c) pela execução do PGRSS.

15 Anexos
Deverão ser apresentados em cópia legível, observando o rol estabelecido 
no Artigo 20 do Decreto que institui este Termo de Referencia, sendo:
- inciso V para primeiro Plano (apresentação ou adequação);
- inciso VIII para Plano atualizado.

ANEXO V – DECRETO N. 10.994/2016

TERMO DE REFERÊNCIA 
PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS especifico para 

RESIDUOS DE EMPRESAS DE TRANSPORTE 
(TERMINAL RODOVIÁRIO)

Este Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá conter minima-
mente os seguintes itens:

1 Identificação da Unidade
 Razão Social, nome fantasia, CNPJ, endereço completo, telefone, fax, 

endereço eletrônico, CGC, telefone e fax dos representantes legais e 
pessoas de contato. n° do Alvará de Funcionamento (quando se tratar 
de atualização do PGRS).

2 Informações Gerais

2.1  Apresentar Planta baixa de localização e de implantação da área física 
e vizinhança da Unidade, indicando a área construída e área total do 
terreno;

2.2  Identificar os estabelecimentos existentes, descrevendo cada Atividade, 
com a apresentação do fluxograma e os procedimentos realizados, nu-
mero de funcionários próprios e terceirizados, horário de funcionamen-
to;

2.3  Informações sobre a perspectiva de reformas e ampliações na Unidade;

2.4  Outras informações importantes, que caracterizem a Unidade, relacio-
nadas a geração dos resíduos sólidos.

3 Responsáveis por cada etapa do PGRS
 Indicar o(s) responsável(eis) técnico(s) pela três fases: Elaboração, Im-

plantação e Gerenciamento do PGRS, mediante os seguintes dados 
para os responsáveis de cada fase:
a) nome(s);
b) R.G e CPF;
c) profissão;
d) registro no Conselho;
e) endereço residencial completo ( rua, numero, bairro, CEP, Cidade, 

Estado);
f) fone / Fax, endereço eletrônico;
g) cópia das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica 

(ART’s) ou documento correspondente emitido pelo Conselho de 
Classe, devidamente quitados, a serem anexadas no final deste 
PGRS.

Obs.: para empresa(s) responsável(eis) indicar: Nome, CNPJ., endere-
ço completo e telefone.

4 Diagnóstico da Situação Atual

4.1  Devem ser avaliadas as quantidades, os tipos de resíduos gerados pelo 
Condomínio, suas condições de segregação, acondicionamento, trans-
porte interno e externo, estocagem e formas de tratamento se houver ou 
destinação final adotados. Devem ser também analisados os custos en-
volvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos. Os dados serão 

obtidos através de quantificações por volume, litros/mês, e identificação 
de todos os resíduos gerados no Condomínio;

4.2  Identificação e quantificação dos pontos de geração de resíduos, Ca-
racterização de cada resíduo de acordo com a Norma NBR 10.004 - 
Classificação de Resíduos Sólidos e Resolução CONAMA n° 358/05;

4.3  Descrição dos procedimentos adotados quanto à segregação, coleta, 
acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e destina-
ção final dos resíduos gerados, identificando os pontos de não segre-
gação, formas não adequadas de acondicionamento, armazenamento, 
transporte, tratamento e destinação final dos resíduos;

4.4  Ações preventivas direcionadas a não geração e minimização da gera-
ção de resíduos.

5 Proposta do PGRS
5.1  O planejamento das atividades de gerenciamento e manejo dos resí-

duos deverá ser desenvolvido tendo por base o diagnóstico da situação 
atual do gerenciamento dos resíduos sólidos, como também as legisla-
ções vigentes, tais como, Resoluções do Conselho Nacional do Meio 
Ambiente - CONAMA, Resoluções e Decretos da Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente - SEMA e do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, leis 
e decretos estaduais pertinentes ao gerenciamento dos resíduos sóli-
dos, e as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 
relativas às atividades de gerenciamento de resíduos;

5.2  Devem ser verificadas as possibilidades de melhoria, soluções dispo-
níveis no mercado e tecnologias já adotadas para o gerenciamento de 
resíduos sólidos;

5.3  Este planejamento deverá contemplar metas a serem atingidas, pro-
posta de melhoria do sistema atual, contendo a descrição dos procedi-
mentos que estão sendo previstos para a implementação do Sistema de 
Manejo dos Resíduos Sólidos, abordando os aspectos organizacionais, 
técnico-operacionais e de recursos humanos, ou seja:
a) política (diretrizes gerais) para implementação do Plano;
b) estrutura organizacional;
c) descrição das técnicas e procedimentos a serem adotados em cada 

fase do manejo dos resíduos, relacionados a: segregação, coleta, 
acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e des-
tinação final, identificando as possibilidades de minimização dos 
resíduos, através da redução da quantidade e/ou redução de peri-
culosidade e as possibilidades de reaproveitamento e/ou reciclagem 
dos Resíduos;

d) se couber, ações relativas a responsabilidade compartilhada no 
ciclo de vida dos produtos, conforme Art. 31 da Lei Federal nº 
12305/10;

e) caracterização, identificação e distribuição dos equipamentos de 
coleta interna dos resíduos sólidos;

f) roteiros de coleta, indicando os horários, percursos e equipamentos;
g) descrição das unidades intermediárias, apresentando lay-out ou 

projeto dessas unidades;
h) descrição dos recursos humanos e das equipes necessários para a 

implantação, operação, monitoramento e implementação do PGRS;
i) descrição dos equipamentos de proteção individual;j) descr ição 

das ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de 
situações de manuseio incorreto e/ou acidentais (procedimentos 
emergenciais de controle - Plano de Contingência e Emergência);

k) elaboração de Programa de Treinamento e Capacitação;
l) cronograma físico de implantação, execução e operação das medi-

das e das ações propostas pelo Plano, de sua revisão e de atualiza-
ção.

6 Quanto aos Resíduos de Serviços de Saúde
 A caracterização dos resíduos será feita atendendo aos padrões es-

tabelecidos na Resolução CONAMA n° 358/2005 e ANVISA RDC 
306/2004 e alterações posteriores:

 GRUPO A: Resíduos Infectantes (resíduos com a possível presença de 
agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou 
concentração, podem apresentar risco de infecção. Subgrupos 1 a 4 );

 GRUPO B: Resíduos Químicos (resíduos contendo substâncias quími-
cas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade);

 GRUPO E: Resíduos Perfurantes (materiais perfurocortantes ou esca-
rificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, ampolas de vidro, 
espátulas e outros similares).

6.1  Quantificação dos resíduos de saúde.
 Os resíduos gerados no Terminal deverão ser quantificados por subgru-

po, em litros por mês.

6.2  Acondicionamento
 Descrever como são acondicionados os resíduos gerados por grupo. 

Deverá detalhar todas as formas de acondicionamento dos resíduos ge-
rados, tais como os recipientes, lixeiras e sacos plásticos, com suas es-
pecificidades (cor do saco plástico, identificação e simbologia do grupo 
de resíduo) utilizadas por grupo de resíduos (A, B, E). Atender o contido 
na ANVISA RDC 306/2004 e posteriores.

6.3  Abrigo
 Descrever como se fará o abrigo dos resíduos, e apresentar projeto 

detalhado, de modo a atender os seguintes procedimentos, de acordo 
com as Resoluções RDC – ANVISA n° 306/2004, CONAMA nº 358/2005 
e normas pertinentes da ABNT e o contido neste PGRSS.
a) o abrigo de resíduos deve ser constituído de um local fechado, ser 

exclusivo para guarda temporária de resíduos de serviços de saúde, 
devidamente acondicionados em recipientes;

b) as dimensões do abrigo devem ser suficientes para armazenar a 
produção de resíduos de até três dias, sem empilhamento dos reci-
pientes acima de 1,20 m;

c) o piso, paredes, porta e teto devem ser de material liso, impermeá-
vel, lavável e de cor branca.

d) a porta deve ostentar o símbolo de substância infectante;
e) o abrigo de resíduo deve ser higienizado após a coleta externa ou 

sempre que ocorrer derramamento.

6.4  Destinação Final
 Indicar a localização da(s) unidade(s) de destinação final adotada para 

cada grupo de resíduos (A, B, E).
 Quando a destinação final for através de empresa contratada, identificar 

o(s) responsável(eis) técnico(s) pelo sistema de destinação (Nome a 
Empresa ou Instituição responsável, CNPJ, numero do Cadastro Muni-
cipal de Receptor de Resíduos, endereço, Nome do(s) profissional(is), 
RG, profissão, telefone, endereço eletrônico).

7 Observações Gerais
 Neste item deverão ser incluídas informações consideradas relevantes 

que por ventura não tenham sido abordadas anteriormente neste Termo 
de Referencia. 

8 Anuência dos Responsáveis
 Apresentar Nome, Assinatura, Conselho de Classe com número de re-

gistro profissional e data de assinatura para o responsável Técnico:
a) ou Legal pela Unidade;
b) pela elaboração do PGRS;
c) pela execução do PGRS.

9 Anexos
Deverão ser apresentados em cópia legível, observando o rol estabelecido 
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no Artigo 20 do Decreto que institui este Termo de Referencia, sendo:
- inciso V para primeiro Plano (apresentação ou adequação);
- inciso VIII para Plano atualizado.
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ANEXO VI – DECRETO N. 10.994/2016
(Modelo do Relatório Mensal de Serviços Prestados de COLETA e TRANSPORTE de Resíduos Sólidos (¹))

Razão Social da empresa de Coleta e Transporte:................................................................................................. CNPJ:..................................................
Endereço completo: .......................................................................................................................................................
Representante legal:.....................................................  CPF:....................................Fone para contato:............................"e-mail':....................................
N° da Licença Ambiental ou Dispensa/ órgão expedidor:...................................................

N° de Cadastro Municipal de Transporte de Resíduos: ................................ Município: Ponta Grossa, Pr
Mês/Ano do relatório:................

Tipo de Resíduo coletado/transportado: ................................

GERADOR (por tipo de resíduo)
CPF/ CNPJ ENDEREÇO COMPLETO

QUANTIDADE 
COLETADA/

TRANSPORTADA
(kg)

N° da Nota fiscal 
e do respectivo 

MTRN° Nome/ Razão Social

1

2

..

Dados do Responsável pelas informações prestadas neste Relatório:

Nome:....................................................................... CPF: .........................................
Formação: ..............................   N° Registro no Conselho de Classe:................................Telefone para contato: .......................
LOCAL e DATA.        ____________________________________

Assinatura do responsável pelas informações

Obs.: Caso seja necessário inserir mais linhas na planilha, o Relatório deverá ser paginado e todas as páginas geradas deverão ser rubricadas;
(1) para Resíduos de Serviço de Saúde utilizar o Modelo especifico de Relatório disponibilizado como ANEXO VII do Decreto que institui o 
presente Anexo.
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ANEXO VII – DECRETO N. 10.994/2016

(Modelo do Relatório Mensal de Serviços Prestados de COLETA e TRANSPORTE de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde)

Razão Social (empresa de Coleta e Transporte de RSS):.................................................................................................. CNPJ:..................................
Endereço completo: ..............................................................................................................................................................................         
Representante legal:..........................................................  CPF:....................................Fone para contato:..........................."e-mail":................................
N° da Licença Ambiental ou Dispensa/ órgão expedidor:...................................................

N° do Cadastro Municipal de Transporte de Resíduos: ................................ /Ponta Grossa - Pr
Mês/Ano do relatório:................

GERADOR
CNPJ ENDEREÇO COMPLETO

TIPO DE 
RESIDUO

COLETADO/ 
TRANSPORTADO

QUANTIDADE 
(kg)

N° da Nota fiscal 
e do respectivo 

MTRN° Nome

1

A

B

E

2

A

B

E

Dados do Responsável pelas informações prestadas neste Relatório:
Nome:....................................................................... CPF: .........................................
Formação: ..............................   N° Registro no Conselho de Classe:................................Telefone para contato: ....................."e-mail":............................

LOCAL e DATA.
____________________________________
Assinatura do responsável pelas informações

(Obs. Caso seja necessário inserir mais linhas na planilha, o Relatório deverá ser paginado e todas as páginas geradas deverão ser rubricadas)
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ANEXO VIII – DECRETO N. 10.994/2016
CADASTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTADORES DE RESÍDUOS

(para resíduos de serviços de saúde deverá se preenchido formulário próprio)
___________________________________________________________________________________
Dados a serem preenchidos pela SMMA após a efetuação do cadastro:
Data do cadastro:__/___/___Validade: ___/____/___ Nº do CADASTRO – CMTR..................
__________________________________________________________________________________
Os demais campos abaixo deverão ser preenchidos por pessoa autorizada pela empresa, a
qual, juntamente com o dirigente da empresa atestará a veracidade das informações neles 
constantes.
1. TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS ? ( ) sim - CMTR n° :...........................

( ) não
2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social ou Denominação: ....................................................................................................
Nome Fantasia: .............................................................................................................................
CNPJ: ................................................... Indicação Fiscal: .............................................................
Endereço Completo:............................................ .........................................................................
Bairro:...........................CEP:........................ Município: ......................................Estado: ...........
Telefone de contato da empresa:......................................"e-mail":...............................................
(1) N° do Alvará de funcionamento: _____________  Validade: ____/____/___
(1) N° da Licença Ambiental, ou Dispensa: ____________ Validade: ____/____/____

Obs.: (1) empresas localizadas fora do Município preencherão campos do item 7

3. POSSUI FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS PARA COLETA DE RESÍDUOS? ( ) Sim  ( ) Não

4. INDIQUE TODOS OS TIPOS DE RESIDUOS COLETADOS E TRANSPORTADOS PELA 
EMPRESA

Vegetal/madeira; Reciclável (papel,plástico, etc)

Resíduos Perigosos (solvente, tinta, óleo queimado, etc); Orgânico.

Material de limpeza de fossas sépticas;

Material de Limpeza de Caixas Separadoras areia/óleo; 

outros (especificar- exceto serviços de saúde)__________________________________
Obs.: Para Resíduos da Construção Civil o cadastro será feito em requerimento específico, 
estabelecido pelo Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da construção Civil.
5. IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS (Listar a frota completa de veículos utilizados e anexar cópia do 
documento)

Placa
Tipo marca Capacidade de carga

(ton)( n°)

Endereço do Pátio dos Veículos: Rua: __________________________ nº _____ Bairro: ________ 

CEP:_______ Município: ___________Estado: _____Insc. Imobiliária:_______

6. IDENTIFICAÇÃO DAS CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS (quantidade total e identificação das 
caçambas)

Volume / capacidade (m³) Quantidade
total Nome usado na caçamba

3,00
4,00
5,00

(outros)______________
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Endereço do Pátio das Caçambas: Rua: ______________________________ nº _____ Bairro: _____

CEP:_______ Município: ______________ Estado: _____Insc. Imobiliária:______________

7. ITEM À SER PREENCHIDO APENAS POR EMPRESAS LOCALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA

a) Número da Licença Ambiental ou de Certidão de Dispensa, emitido pelo órgão ambiental 
competente:.........................................., validade do documento: .................................................

b) Numero do Alvará de funcionamento:..........................validade do documento: ....................

DECLARO, sob as penalidades da Lei, a veracidade das informações constantes nesta 
solicitação.

Cadastro preenchido por: ............................................................. CPF:......................................

Nome do Dirigente da empresa: ........................................................CPF:...................................

Telefone para contato: .....................................

Assinatura OBRIGATÓRIA do Dirigente da empresa: ..................................................................

ATENÇÃO:
- Qualquer alteração na frota de veículos, compra ou venda, deverá ser comunicada a esta 
SMMA via ofício.
- Somente em casos de alteração de dados cadastrais, uma nova solicitação de cadastro 
deverá ser realizada.
- Nos casos de empresas de limpa-fossa e de manutenção de banheiro químico deverá ser 
apresentada “Declaração de Anuência” emitida pela SANEPAR autorizando a empresa a 
destinar os resíduos transportados para as Estações de Tratamento de Efluentes.
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ANEXO IX – DECRETO N. 10.994/2016
CADASTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTADORES DE RESÍDUOS

(formulário específico para serviços de saúde)
___________________________________________________________________________________
Dados a serem preenchidos pela SMMA após a efetuação do cadastro:
Data do cadastro: ____/___/___ Validade: ___/____/___ Nº. CADASTRO – CMTR.................
___________________________________________________________________________________
Os demais campos abaixo deverão ser preenchidos por pessoa autorizada pela empresa, a
qual, juntamente com o dirigente da empresa atestará a veracidade das informações neles 
constantes.

1. TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS ?   ( ) sim - CMTR n° :.....................
( ) não

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social ou Denominação: ...................................................................................................
Nome Fantasia: ............................................................................................................................
CNPJ: ..................................................... Indicação Fiscal: ..........................................................
Endereço Completo:............................................ .........................................................................
Bairro:...........................CEP:............................... Município: ..................................Estado: ........ 
Telefone de contato da empresa: .................................................e-mail:.....................................
(1) N° do Alvará de Funcionamento: _____________  Validade: ____/____/___
(1) N° da Licença Ambiental, ou da Dispensa: _________ Validade: ____/____/____
Horários de Funcionamento com respectivo dia da semana:......................................................

Obs.: (1) empresas localizadas fora do Município preencherão campos do item 7

3. POSSUI FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS PARA COLETA DE RESÍDUOS? ( ) Sim   ( ) Não

4. INDIQUE TODOS OS TIPOS DE RESIDUOS COLETADOS E TRANSPORTADOS PELA 
EMPRESA

A1  A2 A3 A4 B E

Outros (especificar)______________________

5. IDENTIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS (Listar a frota completa de veículos utilizados e anexar cópia do 
documento)

Placa
Tipo marca

Capacidade de carga
(ton)

Nome do 
Motorista CPF

( n°)

Endereço do Pátio dos Veículos: Rua: ________________________ nº _____ Bairro: ________ 

CEP:_______ Município: __________________ Estado: _____Insc. Imobiliária:___________________

Endereço do local de higienização: Rua: __________________________ nº _____ Bairro: ________ 

CEP:_______ Município: ______________________ Estado: _____Insc. Imobiliária:_______________

6. IDENTIFICAÇÃO DOS DIPSOSITIVOS DE COLETA (quantidade total e identificação)
Tipo de 

acondicionamento/capacidade
(NBR13221/03)

Código
(NBR13221/03)

Quantidade
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Endereço do local de higienização: Rua: _____________________ nº _____ Bairro: ______ 

CEP:_______ Município: ______________________ Estado: _____Insc. Imobiliária:______________

7. ITEM À SER PREENCHIDO APENAS POR EMPRESAS LOCALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA

c) Número da Licença Ambiental ou de Certidão de Dispensa, emitido pelo órgão ambiental 
competente:.........................................., validade do documento: .................................................

d) Numero do Alvará de funcionamento:........................validade do documento: ......................

DECLARO, sob as penalidades da Lei, a veracidade das informações constantes nesta 
solicitação.

Cadastro preenchido por: ................................................................ CPF:....................................

Nome do Dirigente da empresa: .......................................................CPF:....................................

Telefone para contato: ......................................................

Assinatura OBRIGATÓRIA do Dirigente da empresa: ..................................................................

ATENÇÃO:
- Qualquer alteração na frota de veículos, compra ou venda, ou troca de motoristas deverá 
ser comunicada a esta SMMA via ofício.
- Somente em casos de alteração nos dados cadastrais acima indicados, uma nova 
solicitação de cadastro deverá ser realizada.
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ANEXO X – DECRETO N. 10.994/2016
CADASTRO MUNICIPAL DE RECEPTORES DE RESÍDUOS - CMRR

___________________________________________________________________________________
Dados a serem preenchidos pela SMMA após a efetuação do cadastro:
Data do cadastro: ____/___/__Validade: ___/____/____Nº. do CADASTRO - CMRR:..............
__________________________________________________________________________________
Os demais campos abaixo deverão ser preenchidos por pessoa autorizada pela empresa, a
qual, juntamente com o dirigente da empresa atestará a veracidade das informações neles 
constantes.

1. TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS ?   ( ) sim - CMRR n° :......................
( ) não

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA

Razão Social ou Denominação: ....................................................................................................
Nome Fantasia: .............................................................................................................................
CNPJ: ................................................................ Indicação Fiscal: ...............................................
Endereço Completo:............................................ ..........................................................................
Bairro:...........................CEP:.................................... Município: ..............................Estado: ........ 
Telefone de contato da empresa: ........................................"e-mail":............................................
N° da Licença Ambiental: ______ Validade: ____/____/____ órgão expedidor: ..........

3. INDIQUE TODOS OS TIPOS DE RESIDUOS RECEBIDOS PELA EMPRESA
Saúde Reciclável (papel, plástico, etc.)

Resíduos Perigosos (solvent, tinta, óleo queimado, etc) Orgânico;

Material de limpeza de fossas sépticas Vegetal/madeira

Material de Limpeza de Caixas Separadoras areia/óleo 

Outros (especificar )(1) _____________________________

Obs.: (1) campo não aplicável a Resíduos da Construção Civil que terão cadastro feito em requerimento 
específico, estabelecido pelo Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
vigente.

4. ITEM À SER PREENCHIDO APENAS POR EMPRESAS LOCALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE 
PONTA GROSSA

e) Número da Licença Ambiental ou de Certidão de Dispensa, emitido pelo órgão ambiental 
competente:......................................., validade do documento: ..................................................

f) Numero do Alvará de funcionamento:...........................validade do documento: ...................

DECLARO, sob as penalidades da Lei, a veracidade das informações constantes nesta 
solicitação.

Cadastro preenchido por: ...................................................... CPF:..............................................

Nome do Dirigente da empresa: ................................................................ CPF:..........................

Telefone para contato: ...............................................

Assinatura OBRIGATÓRIA do Dirigente da empresa: ..................................................................

ATENÇÃO:
- Uma nova solicitação de cadastro deverá ser realizada somente em casos de alteração de 
dados cadastrais.
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ANEXO XI – DECRETO N. 10.994/2016
RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE
SIGLAS UTILIZADAS:
RGRSS – Relatório de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde
MTR – Manifesto de Transporte de Resíduos
RSS – Resíduos de Serviços de Saúde
SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente
SMS – Secretaria Municipal de Saúde

1. IDENTIFICAÇÃO

1.1 Geral do estabelecimento
Razão Social:
Nome fantasia (ou nome pelo qual é conhecido):
CNPJ:
Endereço: CEP:
Bairro: Cidade/UF: Ponta Grossa Insc. Imobiliária:
Fone: FAX: "e-mail":
N° do Alvará de Funcionamento:
N° da Licença Sanitária:
N° da Licença Ambiental:
N° do protocolo do PGRSS aprovado:

1.2 Do Responsável pelo estabelecimento
Nome do Responsável legal:
Profissão: N° CPF: N° RG:
Endereço Residencial:
Bairro: CEP: Cidade/UF:
Fone: 'e-mail':

1.3. Do Responsável Técnico do estabelecimento
Nome:
Profissão: N° do Conselho de Classe:
N° CPF: N° RG:
Endereço Residencial:
Bairro: CEP: Cidade/UF:
Fone: "e-mail'":

1.4 Do Responsável pela IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO do PGRSS
Nome:
N° CPF: N° RG: Profissão:
N° do Conselho de Classe: ART n° (ou documento correspondente)(1):
Endereço Residencial:
Bairro: CEP: Cidade/UF:
Fone: "e-mail":

Obs.: (1) documento dispensado para toda pessoa física se médico ou odontólogo.
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2. CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RSS:

SUB-GRUPO / GRUPO QUANTIDADE 
(kg/ano)

TIPO de 
ACONDICIONAMENTO

A
(infectantes)

A1

A2
A3

A4

Total Grupo A

B
(químicos)

D – NR
(não recicláveis)

D – R
(recicláveis)

papel
metal

vidro

plástico

isopor

Outros(especificar)

Total Grupo D

E
(perfurocortantes)
TOTAL GERAL 

(A + B + C + D NR+ D R+ E)
Obs.: para os valores correspondentes as colunas "quantidade" usar duas casas decimais.

3.TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RSS

GRUPO

Empresa Responsável nº da Licença
Ambiental da Área 

de DESTINO 
FINAL (2)

Nome nº do 
cadastro (1)

n° licença 
ambiental (2)

A

B

C

D - NR

D - R
Obs:
(1) Cadastro Municipal de Transportadores de Resíduos Sólidos – CMTRS informação contida no MTR.
(2) fornecido pela empresa responsável pela coleta externa.
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4. ANEXO
(quando couber indicar neste campo o número da ART ou documento correspondente 
emitido pelo Conselho de Classe pertinente anexado a este Relatório)

5. DECLARO, para os devidos fins:
1- Que as informações prestadas nas duas devidamente rubricadas, que compõem este 
Relatório, retratam a realidade do Estabelecimento nele identificado.
2- Ter sido cumpridas integralmente todas as exigências expostas no correspondente Plano 
de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde aprovado no ano de ____ sob
o protocolo municipal de n° ________
3- Ter sido concluídas todas as etapas do Plano de Ação quando previsto no referido 
PGRSS.

Ponta Grossa, ____/____/______

Assinaturas:

_________________________________________
(Nome do Responsável legal pelo Estabelecimento)

_____________________________________
(Nome do Responsável Técnico pela

implantação e gerenciamento do PGRSS)

Obs.: em Anexo consta a ART de N°........, devidamente quitada.

6. Análise do RGRSS junto à SMMA e SMS

O presente Relatório encontra-se em condições de ser:

(   )  Deferido 
(   ) Indeferido
(   ) À ser reapresentado, contemplando as seguintes adequações:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data: _____ / _____ / _____

___________________________  ___________________________  
Técnico da SMMA Técnico da SMS

responsável pela análise responsável pela análise



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.727 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 20168

D E C R E T O  N.º 1 0. 9 9 5, de 01/02/2015
Institui o Plano Municipal de Gestão 
de Resíduos da Construção Civil – 
PMGRCC.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no uso de suas atribuições legais, especialmente o previsto nos incisos 
VIII e IX do artigo 71, da Lei Orgânica do Município, art. 166 da Lei Municipal 
nº. 11.233, de 27/12/2012, considerando o contido no § 3º do Artigo 4º e no 
Artigo 15 da Lei Municipal nº. 5.856, de 29/10/1997, Artigo 11 da Lei Munici-
pal n. 8.761, de 02/02/2007, bem como o previsto na Resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº. 307, de 05/07/2002 e alterações 
posteriores, tendo em vista ainda o contido no protocolo n.º 250254/2016,

D E C R E T A

CAPITULO I
DO OBJETIVO

Art. 1º.  O Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – 
PMGRCC do Município de Ponta Grossa tem por objetivo estabe-
lecer as diretrizes técnicas, critérios e procedimentos para o exer-
cício das responsabilidades dos Pequenos e Grandes Geradores 
referentes à gestão dos resíduos da Construção Civil oriundo das 
Atividades de construção, reformas, demolição e terraplanagem 
realizadas em âmbito municipal.

CAPITULO II
DAS DEFINIÇÕES

Art. 2º.  Para os efeitos deste Decreto entende-se por:

         I. Gerenciamento de Resíduos: é o sistema de gestão que visa redu-
zir, reutilizar ou reciclar resíduos, incluindo planejamento, respon-
sabilidade, práticas, procedimentos e recursos para desenvolver e 
implementar as ações necessárias, de modo assegurar ao gerador 
o cumprimento de seu dever na manutenção do meio ambiente eco-
logicamente equilibrado;

        II. Resíduos da Construção Civil - RCC: resíduos gerados em obras 
de construção civil, terraplanagem e escavações de terrenos, pro-
venientes de construção, reformas, reparos, demolições, tais como: 
tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, 
resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamas-
sas, gessos, telhas, pavimentos asfálticos, vidros, plásticos, tubula-
ções, e fiações elétricas, entre outros similares;

       III. Geradores de RCC: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou priva-
das, responsáveis por Atividades que gerem Resíduos da Constru-
ção Civil – RCC;

       IV. Pequeno Gerador: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou pri-
vadas que gerem, por matrícula do imóvel, resíduos de RCC em 
quantidade de até 5m³ (cinco metros cúbicos) inclusive, em obra ou 
demolição com área trabalhada de até 30m² (trinta metros quadra-
dos) inclusive;

        V. Grande Gerador: pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas 
que gerem em obra ou demolição, por matrícula do imóvel, resíduos 
de RCC em quantidade superior a 5m³ (cinco metros cúbicos) ou 
trabalhem com área superior a 30m² (trinta metros quadrados);

       VI. Transportadores de RCC: pessoas jurídicas, públicas ou privadas, 
habilitadas para a prestação de serviço de coleta e transporte dos 
RCC entre as fontes geradoras e as áreas de destinação;

      VII. Receptores de RCC: pessoas jurídicas, públicas ou privadas, ope-
radoras de Atividades cuja função seja o manejo adequado de RCC 
na forma de Pontos de Entrega, Áreas de Transbordo e Triagem, 
Áreas de Beneficiamento, entre outras;

     VIII. Desconstrução: ato de desmontar uma edificação;

       IX. Triagem de Resíduos de RCC: é o procedimento que tem por ob-
jetivo a separação, também denominada segregação, dos RCC de 
acordo com as Classes (A, B, C, D) descritas na Resolução CONA-
MA n° 307/02 e alterações posteriores;

        X. Acondicionamento dos RCC: é o procedimento de armazenar os 
resíduos tendo por objetivo garantir a integridade dos materiais;

       XI. Reutilização de RCC: é o processo de reaplicação de um resíduo, 
sem a transformação do mesmo;

      XII. Reciclagem de RCC: é o processo de reaproveitamento de um resí-
duo, após o mesmo ter sido submetido à transformação;

     XIII. Beneficiamento de RCC: é o ato de submeter o resíduo a uma ope-
ração que permita que o mesmo possa ser utilizado como matéria-
-prima ou produto;

     XIV. Área de Transbordo de RCC: são áreas destinadas ao armazena-
mento temporário de determinados Resíduos da Construção Civil;

      XV. Área de Transbordo e Triagem de RCC e resíduos volumosos (ATT): 
área destinada ao recebimento de RCC e resíduos volumosos, para 
Triagem, Armazenamento temporário dos materiais segregados, 
eventual transformação e posterior remoção para destinação ade-
quada;

     XVI. Destinação adequada do RCC: encaminhamento dado aos RCC, 
da obra para a Área de Transbordo e Triagem ou para Unidades 
de Beneficiamento, ou Reciclagem, ou Logística Reversa, ou Aterro 
para Reservação de uso futuro ou para sua Disposição Final;

    XVII. Tratamento do RCC: Atividade onde se desenvolvam procedimen-
tos voltados ao Beneficiamento do RCC;

   XVIII. Unidade de Beneficiamento: local onde será implementado o Siste-
ma de Beneficiamento de resíduos da construção civil previamente 
segregados;

     XIX. Área de Reciclagem de RCC: local constituído basicamente por um 
espaço para deposição do resíduo, uma linha de separação (onde a 
fração não mineral é separada), um britador, que processa o resíduo 
na granulometria desejada e um local de armazenamento onde o 
resíduo processado aguardará para ser utilizado;

      XX. Agregado Reciclado: é o material granular proveniente do benefi-
ciamento dos RCC que apresentem características técnicas para a 
aplicação em obras de edificação, de infraestrutura ou outras obras 
de engenharia;

 
    XXI. Rejeito: resíduo que, depois de esgotadas todas as possibilidades 

de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponí-
veis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade 

que não a Disposição Final de RCC, ambientalmente adequada;

   XXII. Disposição Final de RCC: procedimento que possa ser adotado 
para o RCC quando o mesmo for enquadrado na categoria de rejei-
to, considerando-se que a característica e/ou condições em que se 
encontre não permite enquadrá-lo nas Modalidades de Reutilização, 
Reciclagem, Beneficiamento, Logística Reversa ou de Aterro para 
Reservação de Uso Futuro, nem tão pouco ser disposto em Aterro 
Sanitário;

  XXIII. Aterro de RCC de Reservação, também denominados Aterro Classe 
“A”: área para onde, após prévia triagem, serão encaminhados os 
resíduos da Classe A, e na qual será empregada técnica de dispo-
sição objetivando a reservação de materiais segregados de forma a 
possibilitar seu uso futuro;

  XXIV. Requerimento para Movimentação de Solo - RMS: formulário de re-
querimento para realização da Atividade de movimentação de solo;

   XXV. Permissão para Movimentação de Solo - PMS: documento expedido 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA autorizando a 
realização do serviço requerido;

  XXVI. Controle de Transporte de RCC - CTR: documento emitido em três 
vias pelas empresas responsáveis pela coleta e transporte de resí-
duos e rejeitos, habilitadas para esta Atividade, no qual são forne-
cidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.114;

 XXVII. Certificado de Destinação de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador de RCC, informando sobre a origem, a quantidade, 
a descrição e o destino dado aos resíduos e rejeitos de construção 
civil;

XXVIII. Declaração de Pequeno Gerador: documento declaratório de en-
quadramento na categoria de gerador RCC, elaborado pelo técnico 
responsável pela obra, habilitado pelo conselho de Classe pertinen-
te, devidamente assinado por ele e pelo proprietário;

  XXIX. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – simplifi-
cado - PGRCCS: projeto técnico simplificado, enquadrado como um 
Estudo Ambiental, no qual se estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos 
resíduos e rejeitos do Grande Gerador. Este Plano deverá ser feito 
por técnico habilitado pelo Conselho de Classe pertinente e atender 
as diretrizes estabelecidas neste Decreto;

   XXX. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – com-
pleto - PGRCCC: projeto técnico completo, enquadrado como um 
Estudo Ambiental, no qual se estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos 
resíduos rejeitos do Grande Gerador. Este Plano deverá ser feito 
por técnico habilitado pelo Conselho de Classe pertinente e atender 
as diretrizes estabelecidas neste Decreto;

  XXXI. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando 
da conclusão da obra comprovando a efetiva implantação do Pla-
no de Gerenciamento proposto. Este Relatório deverá ser feito por 
técnico habilitado pelo Conselho de Classe pertinente e atender as 
diretrizes estabelecidas neste Decreto;

 XXXII. Instrução Normativa - EA: documento elaborado pela SMMA con-
tendo, em síntese, recomendações estabelecidas pela legislação 
ambiental vigente e procedimentos que devem ser adotados pelos 
munícipes com relação aos diversos temas ambientais;

XXXIII. Bioconstrução: técnicas de arquitetura adequadas ao clima, que va-
lorizem a eficiência energética, o tratamento adequado de resíduos, 
o uso de recursos matérias-primas locais;

XXXIV. REDESIM: Rede Nacional para Simplificação para a Simplificação 
do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, criada pelo 
Governo Federal através da Lei n° 11.958, de 03/12/2007.

CAPITULO III
DAS DIRETRIZES TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS GERAIS

Art. 3º.  Os responsáveis por atividades da Construção Civil deverão ter 
como objetivo prioritário a não geração de resíduos e, secundaria-
mente, a redução, a reutilização, a reciclagem e a deposição final 
ambientalmente correta.

Parágrafo único -  Os Resíduos da Construção Civil - RCC não poderão ser 
dispostos em locais inadequados, como corpos d’água, lotes vagos, 
fundos de vale e em áreas protegidas por lei.

Art. 4º.  Conforme estabelecido nas Resoluções CONAMA nº 307/2002, 
348/2004, 431/2011 os Resíduos da Construção Civil serão classifi-
cados da seguinte forma:

         I. Resíduos Classe A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis 
como agregados, quando inertes, tais como:

        a) de construção, demolição, reformas, e reparos de pavimentação 
e de outras obras de infraestrutura, inclusive solos e rochas pro-
venientes de escavação e terraplanagem;

        b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: 
componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de reves-
timento), argamassa e concreto;

        c) de processo de fabricação ou demolição de peças pré-moldadas  
em concreto (blocos, tubos, meios fios) produzido nos canteiros 
de obras.

        II. Resíduos Classe B: são os resíduos recicláveis para outras destina-
ções desde que não contaminados;

 
       III. Resíduos Classe C: são os resíduos não perigosos para os quais 

não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamen-
te viáveis que permitam a sua reciclagem/ recuperação;

       IV. Resíduos Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do pro-
cesso de construção, tais como tintas, solventes, óleos e outros ou 
aqueles contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos 
de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem como 
telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou ou-
tros produtos nocivos à saúde.

Art. 5°.  Conforme estabelecido nas Resoluções CONAMA nº 307/2002, 
348/2004, 431/2011 os RCC, após serem triados, deverão ser des-
tinados das seguintes formas:

         I. Classe A: utilizados ou reciclados na forma de agregados ou en-
caminhados a aterros de resíduos da Classe "A" de reservação de 
material, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou 
reciclagem futura;

       II. Classe B: reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de 

Armazenamento Temporário, sendo dispostos de modo a permitir 
sua utilização futura, podendo ser apresentados à coleta seletiva 
existente no Município;

      III. Classe C: armazenados, transportados e encaminhados em confor-
midade com as normas técnicas específicas;

      IV. Classe D: armazenados, transportados e destinados em conformi-
dade com normas técnicas especificas.

Art. 6º.  Compete aos Geradores de RCC a responsabilidade sobre o ge-
renciamento de todos os resíduos produzidos nas atividades de 
construir, terraplanar, reformar, reparar e demolir estruturas, em edi-
ficações e estradas, incluindo aqueles resultantes da remoção de 
vegetação, corte de árvores e destoca, assim como, de escavação 
de solos.

    §1°. No caso de desconstrução, o gerador deverá anexar ao requeri-
mento de Alvará de demolição a Declaração específica, ANEXO I. 
A declaração não o isenta de destinar corretamente os materiais 
danificados, os resíduos e os rejeitos.

    §2°. Os resíduos decorrentes da remoção de camada vegetal, supres-
são de árvores e destoca deverão ser segregados dos demais resí-
duos e destinados a locais devidamente licenciados para tal fim pelo 
órgão ambiental competente.

    §3°. Demais resíduos gerados nas atividades que não se enquadram 
na classificação de RCC, tais como os orgânicos, de saúde, lâm-
padas, pilhas e baterias, deverão ser gerenciados de acordo com a 
legislação ambiental e normas técnicas pertinentes, com destinação 
preferencial à reciclagem e a logística reversa quando couberem.

Art. 7°.  Para obra nova tanto o Pequeno quanto o Grande Gerador deverá 
encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, atra-
vés de protocolo, a documentação técnica pertinente a sua catego-
ria de gerador, conforme estabelecido nos Artigos 13 e 16 da Seção 
I e nos Artigos 20 e 23 da Seção II, respectivamente.

Parágrafo único - Ao protocolar o pedido de Alvará de construção junto à 
Secretaria pertinente, o requerente deverá incluir uma copia do nu-
mero do protocolo mencionado no caput deste artigo.

Art. 8°.  Nos casos de Regularização de obra, o gerador deverá protocolar 
à SMMA os comprovantes denominados Controle de Transporte de 
Resíduos – CTRs, ANEXO II, e Certificado de Destinação Final de 
Resíduo – CDR.

 
    §1°. Os casos de Regularização de obra, nos quais, devido o tempo 

decorrido o gerador não possa comprovar o destino dado aos re-
síduos, a matéria será submetida à apreciação do setor jurídico do 
Município.

    §2°. O CDR deverá conter no mínimo a identificação completa da em-
presa receptora dos RCC incluindo o numero da licença ambiental 
vigente da área de recepção, o volume discriminado de resíduos 
recebidos e o correspondente numero(s) do(s) Controle(s) de Trans-
porte de Resíduos com a respectiva identificação da empresa res-
ponsável pela Coleta e Transporte.

Art. 9°.  Quando a obra demandar movimentação de solo de até 50m³ (cin-
quenta metros cúbicos), deverá ser mantida no local da obra as vias 
comprobatórias dos CTRs para fins de fiscalização pela SMMA.

Art. 10.  Quando a obra demandar movimentação de solo com volume entre 
50m³ e 100m³(cem metros cúbicos), a obtenção da Permissão para 
Movimentação de Solo – PMS para essa Atividade, ANEXO IV, de-
verá ser requerida junto a SMMA mediante protocolo contendo os 
seguintes documentos:

         I. Requerimento de Movimentação de Solo – RMS, ANEXO III;

        II. Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em  
nome do requerente ou em nome do locador, junto com o contrato 
de locação, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noven-
ta) dias contados da data de sua emissão;

      III. Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes nos artigos específicos do De-
creto Municipal de Licenciamento Ambiental;

      IV. Autorização do proprietário do imóvel para a movimentação de ter-
ra, quando necessário;

       V. Apresentação da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de 
Pessoa Física (CPF), se pessoa física; ou Contrato Social ou Ato 
Constitutivo, se pessoa jurídica;

      VI. Croqui de localização;

     VII. Projeto executivo simplificado acompanhado de memorial descri-
tivo demonstrando no mínimo os confrontantes, as áreas de pre-
servação permanente, corpos hídricos próximos, limites das áreas 
de intervenção, a capacidade volumétrica trabalhada e o local de 
destino/origem do material;

    VIII. Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional habilitado 
para a elaboração dos documentos técnicos, emitida pelo Conselho 
de Classe pertinente.

 
    §1°.  Quando da conclusão da obra as vias do Controle de Transporte 

de Resíduos - CTRs juntamente com as do Certificado de Destina-
ção Final de Resíduos – CDR, deverão ser enviadas a SMMA para 
posterior solicitação, se for o caso, do Habite-se, junto a Secretaria 
pertinente.

    §2°.  A movimentação de solo com volume superior a 100m³ (cem metros 
cúbicos) que não estiver inserida em procedimentos de Licencia-
mento Ambiental Municipal, deverá ser licenciada junto ao órgão 
ambiental estadual - IAP.

Seção I
Do Pequeno Gerador

Art. 11.  O Pequeno Gerador de RCC fica isento da apresentação do Plano 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.

  
Art. 12.  Cabe ao Pequeno Gerador observar os critérios de segregação 

e acondicionamento dos resíduos gerados na obra conforme as 
Classes previstas na resolução CONAMA 307/2002 e atualizações, 
mencionado no Artigo 4° deste Decreto.

Art. 13.  Deverá o Pequeno Gerador, anexar ao requerimento do Alvará per-
tinente o formulário de “Declaração de Pequeno Gerador” conforme 
modelo em ANEXO V, no qual declara que irá gerar 5m³ (cinco me-
tros cúbicos) de RCC ou menos, e de que a obra ou demolição tem 
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até 30m² (trinta metros quadrados).

Parágrafo único - O Pequeno Gerador que ultrapassar um dos parâmetros 
estipulados no caput deste artigo deverá seguir as regras de desti-
nação aplicadas ao Grande Gerador.

Art. 14.  Quando da existência de empresa detentora de concessão munici-
pal para os procedimentos de Coleta e Transporte de RCC gerados 
pelo Pequeno Gerador, este poderá encaminhar para a mesma os 
Resíduos Classe A e C, desde que atendidos os seguintes critérios:

          I. A solicitação poderá ser mediante contato telefônico ou outro meio a 
ser disponibilizado pela empresa;

         II. A retirada dos resíduos implicará em remuneração da empresa 
mencionada no caput deste artigo, a ser feita diretamente pelo con-
tratante por ocasião da prestação do serviço;

        III. Para valoração da taxa a ser paga para a contratada o contratante 
levará em consideração o tipo de resíduo, volume, peso e as condi-
ções de acondicionamento destes resíduos na ocasião da coleta, se 
separado ou contaminado;

        IV. A separação incorreta dos resíduos, que incorra em sua contamina-
ção, acarretará em aplicação de uma alíquota maior para a Taxa de 
Coleta e Transporte – TCT, a ser pré-estabelecida;

         V. Os tramites administrativos para agendar as solicitações bem como 
para a cobrança e pagamento assim como o valor das taxas estarão 
definidos no contrato celebrado entre a empresa e Município.

Parágrafo único - O Pequeno Gerador, na inexistência da empresa men-
cionada no caput deste artigo para os procedimentos de Coleta 
e Transporte, ou se for de sua preferência, deverá utilizar os ser-
viços prestados por outras empresas habilitadas para exercer tal 
Atividade.

Art. 15.  Quando da implantação de Pontos de Entrega Voluntária para RCC 
Classe A, B e C, estes resíduos serão aceitos desde que concomi-
tantemente atendam aos seguintes itens:

          I. Sejam entregues pelos próprios Geradores e em veículos próprios, 
não terceirizados;

         II. Estejam devidamente separados e acondicionados;

        III.  A quantidade seja de até 2m³ (dois metros cúbico) por obra;

        IV. Seja apresentada cópia da Declaração de Pequeno Gerador apro-
vada pela SMMA.

Parágrafo único - Caberá a SMMA definir a quantidade de Pontos de En-
trega Voluntária para RCC a serem implantados no Município bem 
como a sua distribuição geográfica.

Art. 16.  Quando da conclusão da obra, para requerer o Habite-se o Pe-
queno Gerador deverá primeiramente apresentar comprovação do 
destino dos RCC junto à SMMA mediante protocolo contendo os 
seguintes documentos:

          I. Cópia do Controle de Transporte de Resíduos – CTR, ANEXO II, 
emitido por empresa habilitada para esta Atividade;

         II. Cópia do Comprovante de Destinação de Resíduo – CDR, ANEXO 
III, emitido pelo responsável do local que possua licença ambiental 
para esta Atividade;

        III. Auto Declaração de Destino dos RCC, no caso em que os RCC 
sejam reutilizados na própria obra, contendo no mínimo a identifica-
ção do proprietário (nome completo e CPF), do imóvel gerador de 
RCC (endereço completo), dos resíduos gerados (tipo e volume) e o 
destino dado aos resíduos e em que data ocorreu, e a assinatura e 
data na Declaração.

Art. 17.  Os resíduos da Classe B gerados na obra deverão ser segregados, 
acondicionados de forma independente e enviados a reciclagem, 
através de doação a terceiros ou venda a empresa licenciada.

      §1°.  Os resíduos objetos do caput deste artigo, que não forem passíveis 
de reciclagem por estarem contaminados deverão ser acondiciona-
dos corretamente e colocados em local seguro até serem destina-
dos conforme definido no Artigo 5° deste Decreto.

      §2°. Quanto ao gesso, sendo resultante de aplicação atual deverá ser 
encaminhado aos revendedores para posterior reciclagem e/ou 
destino final adequado. No caso de se constituírem resíduo de de-
molição deverá ser devidamente acondicionado e colocado em local 
seguro até serem destinados conforme definido no Artigo 5° deste 
Decreto.

Art. 18.  Para resíduos da Classe D os procedimentos a serem adotados 
deverão ser em acordo com as orientações dos fabricantes e as 
normas ambientais vigentes.

Parágrafo único - As embalagens dos produtos considerados perigosos 
quanto os serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos 
que as comercializam ou à rede de assistência técnica autoriza-
da pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou 
importadores para que estes adotem, diretamente ou por meio de 
terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento 
ou disposição final ambientalmente adequada.

Seção II
Do Grande Gerador

Art. 19.  O Grande Gerador deverá se enquadrar em uma das seguintes mo-
dalidades:

         I.  Modalidade 1:
         a) obra residencial com área a ser construída de 30m² (trinta me-

tros quadrados) à 300m² (trezentos metros quadrados) inclusi-
ve;

         b) demais tipos de obra com área a ser construída de 30m² (trinta 
metros quadrados) até 1.000m² (mil metros quadrados) inclusi-
ve;

         c)  demolição e reforma com área trabalhada de 30m² (trinta metros 
quadrados) até 70m² (setenta metros quadrados) inclusive.

        II.  Modalidade 2:
         a) obra residencial com área à ser construída superior a 300m² 

(trezentos metros quadrados);
         b) demais tipo de obra com área à ser construída superior a 1.000 

m² (mil metros quadrados);
         c) demolição e reformas com área à ser trabalhada superior a 

70m² (setenta metros quadrados).

Parágrafo único - O Grande Gerador, público ou privado, será enquadrado 

como estabelecido no caput deste Artigo, independentemente de 
gerar menos de 5m³ (cinco metros cúbicos) de RCC por obra.

Art. 20.  Cabe ao gerador enquadrado na Modalidade 1 elaborar o Plano 
de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado -  
PGRCCS, enquanto ao enquadrado na Modalidade 2, elaborar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo 
- PGRCCC.

      §1° O Termo de Referencia para os Planos referidos no caput deste ar-
tigo constam no ANEXO VI e VII deste Decreto, respectivamente.

      §2° Aos Planos referidos no caput deste artigo devem ser anexadas 
cópias da Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais 
responsáveis pela elaboração e implementação dos mesmos, ou 
documento equivalente expedido por Conselho de Classe pertinen-
te.

Art. 21.  Ambos os Planos devem estar em conformidade com os Termos de 
Referencia deste Decreto e com a Resolução CONAMA nº 307/02 e 
suas atualizações posteriores, os quais conterão os procedimentos 
específicos a serem adotados na obra para o manejo e destinação 
ambientalmente adequados dos resíduos contemplando no mínimo 
as seguintes etapas:

         I. Caracterização: nesta etapa o gerador deverá identificar e quantifi-
car os resíduos;

 

        II. Triagem: deverá ser realizada preferencialmente pelo gerador na 
origem ou na falta de espaço no canteiro de obra ser realizada em 
áreas licenciadas para essa finalidade;

       III. Acondicionamento: o gerador deve garantir o confinamento dos re-
síduos após a geração até a etapa de transporte, assegurando em 
todos os casos em que seja possível a condição de reutilização e de 
reciclagem;

 
       IV. Transporte: deverá ser realizado em conformidade com as etapas 

anteriores e de acordo com as normas técnicas vigentes para o 
transporte de resíduos;

 
        V. Destinação adequada: deverá ser prevista de acordo com o estabe-

lecido neste Decreto.

Art. 22.  Os Planos referidos no Artigo 20 deste Decreto deverão ser encami-
nhados, via protocolo, à SMMA nas seguintes situações:

         I. na solicitação de Alvarás de Construção, referenciando no PGRCC 
o número do protocolo do Alvará;

        II. após a emissão da Ordem de Serviço – OS e antes da primeira 
medição, para empresas contratadas por setores do poder público  
municipal;

       III. ao requerer Licenciamento Ambiental Municipal, na fase a ser esta-
belecida na Instrução Normativa Ambiental – LA/ SMMA, pertinente.

     §1° Para empresas contratadas pelo poder público municipal a apresen-
tação do PGRCC, já aprovado pela SMMA, para a fiscalização será 
um pré-requisito para emissão da primeira ou única medição.

     §2° Para encaminhamentos que ocorram na situação estabelecida no 
inciso III deste Artigo será utilizado, no que couber: o protocolo físi-
co, a plataforma REDESIM, ou outro sistema a ser disponibilizado 
pelo Município.  

Art. 23.  Ao término da obra de implantação, reforma e/ou demolição deverá 
haver a comprovação da Execução do PGRCC junto à SMMA, me-
diante a apresentação via protocolo dos seguintes documentos:

         I. Relatório de Gerenciamento Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC, ANEXO VIII;

        II. Controle de Transporte de Resíduos – CTR;

       III. Comprovante de Destinação Final de Resíduo – CDR;

       IV. ART do responsável pela elaboração do RGRCC ou documento 
equivalente emitido por conselho de Classe pertinente.

     §1°.  A SMMA poderá, quando da análise dos Planos, estabelecer crité-
rios diferenciados para apresentação do Relatório de Gerenciamen-
to de Resíduos da Construção Civil - RGRCC.

     §2°.  Em se tratando de Atividade objeto de Licenciamento Ambiental 
Municipal o requerente deverá encaminhar os documentos men-
cionados nas alíneas deste Artigo de acordo com o estabelecido 
na Instrução Normativa correspondente utilizando-se para tanto do 
sistema de apresentação compatível, conforme estabelecido no §2° 
do artigo 22 deste Decreto.

     §3°.  O RGRCC de empresas contratadas por setores do poder público 
municipal deverá, antes de ser submetidos à análise da SMMA, ter 
os volumes de resíduos efetivamente gerados atestados pela fisca-
lização.

     §4°.  Após análise dos documentos mencionados nos incisos deste artigo 
a SMMA emitirá parecer técnico que deverá ser:

         I. anexado pelo requerente no protocolo que deflagrará a solicitação 
de Habite-se junto à Secretaria responsável;

        II. encaminhado pelo requerente à fiscalização, juntamente com uma 
cópia do RGCC, para integral o rol de documentos da ultima medi-
ção da obra, quando se tratar de empresa contratadas por setores 
do poder público municipal.

     §5°.  Geradores caracterizados como empresas contratadas por setores 
do poder público municipal terão como pré-requisito para o recebi-
mento da última medição o cumprimento do estabelecido no II do 
§4° deste Artigo.

     §6°.  Quando se tratar de resíduos de obras públicas, executadas dire-
tamente por setores de órgãos públicos da administração direta ou 
autárquica municipal, a fiscalização vinculada à geração deverá 
apresentar até o ultimo dia útil do mês de março de cada ano subse-
qüente, à SMMA, relatório anual contendo no mínimo a identificação 
de cada obra, seu responsável técnico, a fase de execução em que 
se encontram e copia dos respectivos Certificados de Destinação de 
Resíduos – CDRs.

Art. 24.  Por ocasião da apresentação a SMMA dos Planos e dos Relató-
rios de Gerenciamento de Resíduos, mencionados neste Decreto, 
o requerente deverá recolher a Taxa Ambiental referente a Estudos 
Ambientais estipulada na lei Municipal n° 12.345/2015.

Seção III

Da Destinação e da Disposição Final dos RCC

Art. 25.  Fazem parte do Sistema de Destinação dos RCC, os Pontos de En-
trega Voluntária para Pequenos Geradores, as Áreas de Triagem, 
Transbordo e Armazenamento temporário de pequenos volumes, as 
Unidades de Beneficiamento e os Aterros de Reservação.

Parágrafo único - Dos segmentos contidos no caput deste artigo, apenas 
as Unidades de Beneficiamento e os Aterros de Reservação são 
passíveis de licenciamento ambiental municipal, a ser requerido 
junto a SMMA, os demais deverão se reportar ao órgão ambiental 
estadual – IAP.

Art. 26.  Fazem parte do Sistema de Disposição Final de RCC as Unidades 
de Co-processamento, Aterros Industriais.

Parágrafo único - As unidades previstas no caput deste artigo deverão re-
querer licenciamento pertinente junto ao órgão ambiental estadual 
– IAP.

Art. 27.  Os segmentos que integram o Sistema de Destinação e de Disposi-
ção de RCC deverão:

          I. Observar normas operacionais específicas de modo a evitar danos 
ou riscos a saúde pública e a segurança, e a minimizar os impactos 
ambientais adversos;

         II. Atender ao licenciamento e cadastramento estabelecido pelo órgão 
ambiental competente;

        III. Deverão emitir Certificado de Destinação de Resíduo – CDR.

Art. 28.  Os PEVs atenderão especificamente a categoria de Pequenos Ge-
radores de RCC, definida na Alínea IV do Artigo 2° deste Decreto.

Parágrafo único - A comunidade em geral poderá dispor os resíduos da 
Classe B nos PEV que fornecerem esta opção.

Art. 29.  As Áreas de Triagem, Transbordo e Armazenamento Temporário 
de pequenos volumes atenderão obras que comprovadamente não 
possuem espaço para realizar a separação dos resíduos no próprio 
canteiro.

Art. 30.  As Unidades de Beneficiamento de RCC deverão dispor de técnica 
de processamento que agregue valor ao resíduo de tal forma que e 
o mesmo possa ser utilizado como matéria prima ou produto.

Parágrafo único - As empresas licenciadas para o Beneficiamento de RCC, 
localizadas no Município de Ponta Grossa, deverão entregar à 
SMMA, até o décimo dia útil de cada mês, o Relatório mensal de 
recebimento de resíduos, o qual deverá conter o número dos Certi-
ficados de Transporte de Resíduos recebidos e a identificação das 
respectivas empresas transportadoras.

Art. 31.  O Aterro de Reservação de RCC e de resíduos inertes deverão ser 
construídos em acordo com as diretrizes estabelecidas pela legis-
lação sobre uso do solo do município, norma ABNT NBR 15.113, e 
estarem devidamente licenciados junto a SMMA.

Parágrafo único - A operação do Aterro de Reservação de resíduo da Clas-
se “A” para uso futuro, deverá empregar técnicas da engenharia 
para possibilitar o confinamento dos materiais previamente segre-
gados ao menor volume possível sem causar danos à saúde pública 
e ao meio ambiente.

Art. 32.  É terminantemente proibida a disposição de RCC em áreas não li-
cenciadas, sendo os infratores sujeitos às penalidades da legislação 
ambiental vigente.

Art. 33.  Caberá aos Geradores e aos transportadores darem o destino ade-
quado dos RCC, que deverão estar segregados conforme disposto 
neste Decreto e encaminhados para os locais compatíveis com as 
características do resíduo e devidamente licenciados pelo órgão 
ambiental competente.

Art. 34.  As Áreas de Triagem, Transbordo, Armazenamento Temporário 
de pequenos volumes, as Unidades de Beneficiamento de RCC, 
os Aterros de Reservação, os Aterros Industriais e demais formas 
de disposição decorrentes de inovações tecnológicas, deverão ser 
construídas em área compatível com o zoneamento de uso e ocupa-
ção do solo do Município, seguindo as diretrizes estabelecidas pelas 
normas da ABNT, e devidamente licenciadas pelo órgão ambiental 
competente.

Parágrafo único - O RCC não poderá ser disposto em Aterro Sanitário.

CAPITULO IV
DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL DE ÁREAS PÚBLICAS E 

PRIVADAS E SEU CADASTRAMENTO

Art. 35.  Para o Licenciamento Ambiental Municipal das Unidades de Bene-
ficiamento e dos Aterros de Reservação deverão ser observadas as 
seguintes diretrizes:

          I. O atendimento às Normas Técnicas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas – ABNT;

         II. O atendimento às disposições do Código Florestal Brasileiro e Re-
soluções do CONAMA no tocante as Áreas de Preservação Perma-
nente - APP ao longo de cursos d' água ou nascente, e da legislação 
municipal pertinente.

Art. 36.  As Unidades de Beneficiamento e as Áreas de Aterros de Reserva-
ção, públicas e privadas são passíveis de licenciamento ambiental 
a ser requerido junto a SMMA mediante protocolo em conformidade 
com o estabelecido na Instrução Normativa expedida pela SMMA, 
especifica para estas Atividades.

     §1°.  A SMMA poderá a qualquer tempo solicitar Relatórios sobre a mo-
vimentação, contendo a quantidade de resíduos, o destino dos di-
versos tipos de resíduos segregados ou processados e a relação 
de transportadores usuários da Unidade de Beneficiamento, assim 
como, informações referentes a reservação de resíduos.

     §2°.  As Atividades mencionadas no caput deste artigo serão conside-
radas cadastradas junto a SMMA no período de validade de suas 
licenças ambientais.

Art. 37.  Os PEVs, as Áreas de Transbordo, Triagem e Armazenamento tem-
porário de pequenos volumes deverão atender os procedimentos 
estabelecidos pelo órgão ambiental estadual – IAP para fins de li-
cenciamento;

     §1°.  A SMMA poderá a qualquer tempo solicitar Relatórios sobre a 
movimentação, contendo a quantidade de resíduos, o destino dos 
diversos tipos de resíduos triados e a relação de transportadores 
usuários das áreas objetos do caput deste artigo.
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     §2°. As áreas objetos do caput deste artigo deverão ser cadastradas 
junto à SMMA mediante análise prévia, apresentando via protocolo 
no mínimo a seguinte lista de documentos, que poderá ser comple-
mentada pela SMMA caso necessário:

        a) formulário próprio devidamente preenchido e assinado pelo  
proprietário ou seu representante legal, ANEXO XI;

        b) RG e CPF do proprietário (cópia simples);
        c) documento da área;
        d) certidão de uso do solo, expedida pelo Município, ANEXO XII;
        e) documento do proprietário;
         f) contrato social da empresa;
        g) croqui de localização.

Art. 38.  Os segmentos enquadrados na categoria de Disposição Final de 
RCC são passíveis de licenciamento ambiental a ser requerido junto 
ao órgão ambiental competente.

CAPITULO V
DO INCENTIVO A REINSERÇÃO DOS RESIDUOS NO

CICLO PRODUTIVO

Art. 39.  O uso preferencial dos RCC oriundos das Unidades de Beneficia-
mento na forma de agregado reciclado deve contemplar, desde que 
a norma regulamentadora pertinente o permita, obras de infraestru-
tura, tais como: revestimento primário de vias, camada de pavimen-
to, passeios, artefatos, drenagem, entre outros.

Art. 40.  Observar o estabelecido na Lei Municipal n°12.083, de 25/03/2015.

CAPITULO VI
DAS EMPRESAS DE COLETA E TRANSPORTE DE RCC

Art. 41.  Empresas que operem com a Coleta e Transporte de RCC terão 
sua Atividade regulamentada pelo presente Decreto, com o fim de 
preservar o meio ambiente.

Art. 42.  Todas as empresas que operam com a Coleta e Transporte de RCC 
deverão emitir por ocasião da prestação deste serviço o documento 
denominado Controle de Transporte de Resíduos – CTR, ANEXO II.

     §1°.  O CTR é um instrumento essencial para a implementação do Pla-
no Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
- PMGRCC, sendo fundamental na fiscalização e monitoramento 
do transporte de resíduos, devendo estar em conformidade com as 
Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
NBR 15.114.

     §2°.  O CTR será emitido em três vias pelos responsáveis pela Coleta e 
Transporte dos Resíduos ou Rejeitos, habilitados para esta Ativida-
de, sendo a via do Gerador entregue ao mesmo em até 48 horas 
após a emissão, contendo todas as assinaturas necessárias.

     §3°.  O CTR constitui-se documento comprobatório na análise do Relató-
rio de Gerenciamento de RCC, ANEXO VIII, a ser apresentado por 
ocasião do pedido de Habite-se ou, em outra frequencia determina-
da pela SMMA.

     §4°.  O modelo de CTR apresentado neste Decreto deverá ser revisado 
quando necessário visando assegurar a conformidade com a classi-
ficação dos RCC estabelecida no artigo 3º, da Resolução CONAMA 
nº. 307/2002 e suas atualizações.

     §5°.  Cabe ao responsável da empresa de Coleta e Transporte preencher 
de forma correta e legível todos os campos do CTR e orientar o 
gerador e o destinatário a assinarem os campos respectivos, assim 
como entregar uma via do CTR ao gerador e outra ao destinatário.

     §6°.  O gerador, ou representante por ele indicado, no ato da coleta do 
resíduo deverá obrigatoriamente assinar o CTR no campo específi-
co após verificar o correto preenchimento dos demais campos pelo 
responsável da empresa transportadora.

     §7°.  O destinatário, ou representante por ele indicado, no ato do rece-
bimento do resíduo deverá, após verificar o correto preenchimento 
dos demais campos pelo responsável da empresa transportadora e 
a assinatura do gerador, obrigatoriamente assinar o CTR no campo 
específico.

     §8°.  Cabe também ao destinatário comprovar a veracidade da informa-
ção quanto ao tipo de resíduo transportado.

     §9°.  O CTR deve estar disponível no local de geração dos resíduos, as-
sim como durante o seu transporte, para fins de fiscalização pelos 
órgãos competentes.

Art. 43.  Caberá aos Geradores e aos transportadores darem o destino ade-
quado aos RCC.

Seção I
Do Alvará de Funcionamento e Cadastramento 

Art. 44.  Empresas de Coleta e Transporte de RCC, para atuarem no Municí-
pio, deverão requerer Alvará de Funcionamento junto ao Município 
de Ponta Grossa.

Parágrafo único: A liberação do Alvará de Funcionamento das empresas é 
condicionada a obtenção prévia do Cadastro Municipal de Trans-
portadores de Resíduos da Construção Civil – CMTRCC, a ser 
requerido junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA.

Art. 45.  Para requerer o Cadastro Municipal de Transportadores de Resí-
duos da Construção Civil – CMTRCC toda empresa deverá:

         I.  Encaminhar à SMMA, via protocolo, os seguintes documentos:
        a)  formulário próprio, ANEXO IX, devidamente preenchido e assi-

nado pelo proprietário ou seu representante legal;
        b)  RG e CPF do proprietário (cópia simples);
        c)  Contrato Social da empresa e última alteração ou Ato Constituti-

vo, RG e CPF do dirigente;
        d)  se representante legal: procuração registrada em cartório e RG 

e CPF do procurador;
        e)  cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de cada Veí-

culo em nome da empresa ou de um de seus sócios, no caso 
de sociedade simples, empresária ou por ações e, no caso do 
veículo estar registrado em nome de terceiros, além do Certi-
ficado de Registro e Licenciamento do Veículo, cópia do cor-
respondente contrato de locação ou "leasing" vinculando-o ao 
autorizatário;

         f) fotos impressas 10X15 ou digitais, coloridas, lateral e frontal 
com a placa nítida, caracterizando o(s) veículo(s) utilizados, e 
cópia do(s) CRLV's - Certificados de Registro de Licenciamento 
do(s) veículo(s), indicados no requerimento constante do Anexo 
IX, contendo no caso de primeiro cadastro o numero seqüencial 
(NN) e, nas renovações, o número completo do CMTRCC;

        g) cópia autenticada do Comprovante de Segurança Veicular, emi-
tido por  oficinas credenciadas pelo INMETRO;

        h)  fotos impressas 10X15 ou digitais, coloridas, lateral e frontal, 
caracterizando a(s) caçamba(s) estacionária(s), indicadas no 
requerimento constante do Anexo IX, contendo no caso de pri-
meiro cadastro o numero seqüencial (NN) e, nas renovações, o 
numero completo do CMTRCC;

         II No caso de empresas com sede localizada fora do Município de 
Ponta Grossa, estas deverão apresentar, além dos documentos 
contidos no Inciso I, uma cópia do alvará emitido pelo Município da 
sede e uma cópia da Licença Ambiental, ou dispensa desta, emitida 
pelo órgão ambiental competente.  

      §1°.  Para executar este tipo de Atividade, caberá ao responsável pela 
empresa providenciar que tanto os dispositivos de acondiciona-
mento quanto os veículos, apresentados por ocasião do cadastro, 
estejam em bom estado e atendam ao contido nas normas Técnicas 
pertinentes e as demais condicionantes do Código de Transito Bra-
sileiro – CTB.

      §2°.  As caçambas estacionárias deverão obedecer ao padrão estabele-
cido pela NBR 14728-2005.

Art. 46.  Cumpridas as formalidades para o Cadastro será fornecido pela 
SMMA o número do CMTRCC. 

      §1°. O CMTRCC, a ser composto conforme estabelecido no §2°, deverá 
ser colocado na traseira e nas laterais das caçambas, conforme mo-
delo ANEXO X, em tamanho que possibilite a sua visão nas partes 
laterais dos veículos.

      §2°. A composição do número do Cadastro Municipal de Transportado-
res de Resíduos da Construção Civil será feita com a formatação 
CMTRCC: 000 – XX- NS, sendo:

        a) 000: número a ser fornecido pela SMMA para fins de identifica-
ção da empresa, com dígitos na ordem seqüencial dos requeri-
mentos de cadastro de empresas objeto do caput deste Artigo;

        b) XX: caracteres para tipificação do veiculo usado para o trans-
porte e do dispositivo de acondicionamento. Será formado pelas 
letras CC quando se tratar de caminhão caçamba, CP para ca-
minhão poliguindaste e CE para caçamba estacionária;

        c) NS: numero seqüencial de identificação do dispositivo usado 
para acondicionamento e dos veiculo de transporte, a ser atri-
buído pelo proprietário em series individualizadas.

     §3°.  O cadastro deverá ser renovado anualmente e quando ocorrer 
qualquer alteração nos dados cadastrais. Para empresas localiza-
das fora do Município de Ponta Grossa, a alteração da validade do 
licenciamento ambiental emitido pelo órgão ambiental estadual ou 
municipal da sede requer renovação do Cadastro.

     §4°.  Os equipamentos utilizados para coleta não poderão ser utilizados 
para outros resíduos além dos de Construção Civil.

     §5°.  Caso o Município opte por um sistema informatizado de cadastra-
mento e controle, as regras para funcionamento serão estabelecida 
por ato próprio do poder executivo através da SMMA.

Art. 47.  Apenas empresas detentoras do CMTRCC poderão atuar em âmbi-
to municipal.

Art. 48.  Empresas de Coleta e Transporte de RCC deverão entregar à 
SMMA, até o décimo dia útil de cada mês, o relatório mensal dos 
serviços executados, o qual deverá conter, no mínimo, as seguintes 
informações:

          I. Número do CMTRCC da empresa junto à SMMA;

         II. Razão social da empresa;

        III. Endereço da sede, telefone;

        IV. CNPJ;

         V. Número das notas fiscais expedidas e cópia dos CTRs correspon-
dentes. 

Seçao II
Da Implantação e Especificação dos Dispositivos 

De Acondicionamento de RCC

Art. 49.  Todas as caçambas, assim como os veículos transportadores deve-
rão apresentar-se identificados com a logo da empresa, o número 
do telefone da Autarquia Municipal de Transito e Transporte - AMTT 
e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA, além do nú-
mero do CMTRCC.

Art. 50. As caçambas estacionárias deverão ser pintadas em cores vivas e 
possuir ainda:

        a) na área frontal superior: 02 (dois) adesivos refletivos de 10 (dez) 
centímetros de largura por 30 (trinta) centímetros de compri-
mento;

        b) na área frontal inferior: 02 (dois) adesivos refletivos de 15 (quin-
ze) centímetros de largura por 30 (trinta) centímetros de compri-
mento;

        c) na área traseira: 02 (dois) adesivos refletivos de 15 (quinze) 
centímetros de largura por 30 (trinta) centímetros de compri-
mento

        d) nas duas laterais: constar as inscrições “É PROIBIDO JOGAR 
LIXO DOMÉSTICO” e “PARA RECLAMAÇÕES - LIGUE n° 
"xxx"– AMTT e n°"xxx" SMMA”;

         I. Todas as caçambas estacionárias, obrigatoriamente, deverão ser 
dotadas de cobertura que permita a proteção da carga durante o 
transporte e no período de permanecia no local da coleta dos RCC, 
sendo preferencialmente do tipo tampa com cadeado com cópia da 
chave disponível ao gerador, como dispositivo de segurança que:

         a) assegure que a deposição de material em seu interior ocorra 
apenas com o consentimento do gerador contratante;

         b) impeça o acúmulo de água em seu interior em períodos de chu-
va;

         c) assegure a cobertura total do material transportado de modo 
que este não fique exposto possibilitando a sua derrubada, 
mesmo que acidental, durante o transporte;

         d) evite a contaminação dos RCC com outros tipos de resíduos.

        II. É vedado utilizar as caçambas para fins de depósito ou armazena-
mento de materiais ou peças que ultrapassem suas dimensões ou 
altura, sendo que a capacidade máxima a ser transportada deverá 
respeitar o volume nominal das mesmas, conforme estabelecido na 
NBR 14728-2005;

        III. É vedado utilizar as caçambas para fins de depósito ou armaze-
namento de resíduos não enquadrados na classificação de RCC 
conforme estabelecido no Artigo 4° deste Decreto;

        IV. Quando em manobras de deposição/entrega das caçambas e em 
manobras para seu recebimento/recolhimento, os veículos deverão 
estar visivelmente sinalizados com o uso de cones refletivos dispos-
tos sobre a pista de rolamento, e com as lanternas tipo pisca alerta 
ligadas na parte frontal, traseira e nas laterais;

         V. Todos os veículos caçamba deverão, quando transportar terra, 
areia, pedra, resíduos da construção civil entre outros, nas vias do 
Município, utilizar lona ou outro material similar para recobrimento 
do compartimento onde está acondicionada a carga;

        VI. O despejo total ou parcial da carga durante o percurso sobre a via 
pública, tanto terra, areia, pedra, resíduos da construção civil entre 
outros, são passíveis de autuação da empresa de transporte, pelo 
Município.

Parágrafo único - As empresas terão um prazo de até, 1(um) ano para adap-
tarem as caçambas estacionárias existentes as exigências contidas 
neste Decreto quanto ao uso de cobertura de proteção, a contar da 
data de sua publicação.

Art. 51.  As caçambas estacionárias deverão ser colocadas preferencial-
mente no interior do imóvel ou, não sendo possível, exclusivamente 
em frente ao imóvel em que estejam sendo realizadas as obras ou 
serviços atendendo a seguinte ordem, sucessivamente:

          I. No recuo frontal ou lateral das obras que possuam esses recuos;
         II. No passeio, quando a obra for executada no alinhamento, desde 

que o mesmo passeio possua largura superior a 3m (três metros), 
observando-se a faixa livre mínima de 1,0m (um metro), junto ao 
alinhamento, destinada à circulação de pedestres;

        III. No leito carroçável da via pública, onde haja permissão para esta-
cionamento, observando-se a distancia mínima de 5,00m (cinco me-
tros) das esquinas e a distância mínima de 20cm (vinte centímetros) 
perpendicular à guia da sarjeta de modo a permitir o escoamento de 
águas pluviais, vedada a colocação sobre "bocas de lobo";

        IV. Na via pública com estacionamento proibido, desde que estas vias 
tenham largura mínima de 14,00m (quatorze metros), e as caçam-
bas tenham sinalização complementar de acordo com o Código de 
Trânsito Brasileiro.

         V. Ruas não contempladas por áreas de Estacionamento Regulamen-
tado Zona Azul e que estejam inseridas na Área Central de Tráfe-
go - ACT, poderão ter a permanência de Caçambas dependente de 
Autorização prévia do Departamento de Urbanismo da Secretaria 
Municipal de Planejamento – DU/SMP.

  
      §1°. A identificação das ruas referidas no inciso V deste Artigo, assim 

como dos dias da semana e do período permitido para a colocação 
e retirada das caçambas, serão de competência da AMTT, através 
de  regulamento próprio.

      §2°. Nas ruas localizadas fora da ACT e das áreas de Estacionamento 
Regulamentado Zona Azul, ou contidas no inciso IV deste artigo 
também terão horários de  colocação e retirada das caçambas regu-
lamentado pela AMTT.

      §3°. Não serão permitidas mais de 01 (uma) caçamba por vez, sobre a 
calçada e na pista de rolamento, ressalvados os casos especiais, 
quando serão admitidas 02(duas) mediante autorização emitida 
pelo DU/SMP, ouvido o Departamento de Trânsito da AMTT.

      §4°.  A impossibilidade de atendimento do disposto nos incisos VI deste  
Decreto será autorizada pelo DU/SMP ouvido o Departamento de 
Transito da AMTT.

Art. 52. A colocação de caçambas em áreas de Estacionamento Regula-
mentado (Zona Azul) implicará em autorização previa a ser obtida 
junto a AMTT e respectivo recolhimento dos valores vigentes para o 
estacionamento.

     §1°. O procedimento para obter a Autorização mencionada no caput des-
te artigo seguirá o trâmite definido pela AMTT.

     §2°. A autorização deverá obrigatoriamente permanecer no local da obra 
para apresentação à fiscalização pertinente a AMTT, SMP e SMMA, 
quando necessário.

Art. 53.  Qualquer dano ao passeio público, ao leito carroçável ou a outro 
bem público ou particular, provocado pela utilização de caçambas 
estacionárias, decorrente de ato culposo, deve ser imediatamente 
reparado pela empresa responsável pelo serviço, sob pena de multa 
prevista na lei Municipal 8.761/2007 e demais legislações pertinen-
tes, independentemente do ressarcimento dos prejuízos.

Parágrafo único - Caberá a empresa de Coleta e Transporte reparar even-
tuais danos causados durante a coleta e no trajeto com os resíduos, 
sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei.

Art. 54.  O contratante e a empresa de Coleta e Transporte de RCC são res-
ponsáveis solidários pela efetiva limpeza do local utilizado para a 
colocação da caçamba, após a sua retirada.

Art. 55.  O transporte das caçambas carregadas deverás ser acompanhado 
por um Controle de Transporte de Resíduos (CTR).

CAPITULO VII
DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Art. 56.  Caberá ao Município, em parceria com os demais atores envolvidos, 
desenvolver ações de divulgação das diretrizes contidas no Plano 
Municipal de Gestão dos Resíduos da Construção Civil.

Art. 57.  A orientação específica para os Pequenos Geradores quanto aos 
procedimentos para correta segregação, acondicionamento e des-
tino dos resíduos poderá ser feita mediante cartilha, folder ou ou-
tros meios, a ser disponibilizado ao contratante pelas empresas de 
Coleta e Transporte quando de sua contratação, e em campanhas 
educativas nas escolas.

Parágrafo único - Em atenção ao cumprimento do contido na Lei Federal n° 
12.305/2010 quanto à responsabilidade compartilhada, os materiais 
de divulgação objetos do caput deste artigo serão confeccionados 
as expensas das empresas de Transporte e Coletas nos moldes 
definidos na Instrução Normativa de Educação Ambiental – EA es-
pecífica, a ser elaborada pela SMMA,

Art. 58.  De acordo com a Lei Federal 12.305/2010, a disseminação de in-
formação relativa ao ciclo de vida dos produtos utilizados na cons-
trução civil deverá ser realizada pelos fabricantes destes produtos e 
comerciantes em geral.

CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 59.  A fiscalização do atendimento às disposições do presente regula-
mento do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção 
Civil ficará a cargo da SMMA.

Parágrafo único – Situações afins não contempladas neste Decreto deverão 
ser submetidos a análise da equipe técnica da SMMA.

Art. 60.  Após 60 dias da publicação deste Decreto não será aceito Plano de 
Gerenciamento que estiver em desacordo com os Termos de Refe-
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rência, estabelecidos neste Decreto.

Art. 61.  A não observância do disposto neste Decreto, total ou parcialmente, 
sujeitará o infrator às penalidades previstas na legislação municipal 
pertinente, sem prejuízo de outras penalidades previstas em legisla-
ção de âmbito estadual e federal.

Art. 62.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 01 de fevereiro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

ANEXO I – DECRETO N. 10.995/2016
DECLARAÇÃO

DE REUTILIZAÇÃO DE MATERIAIS

Eu, ..................(nome completo).................................................., .........................(CPF).............., 

Residente ao endereço:................................................................................................................., 

Declaro para os devidos fins que sob minha responsabilidade será realizada uma 

desconstrução no endereço:...................................................................., e desta forma não irá 

gerar Resíduos da Construção Civil. Declaro ainda que os materiais oriundos da desconstrução 

que estejam em boas condições serão reaproveitados, comercializados ou doados, e não 

serão descartados de maneira irregular.

Declaro ainda que, no caso de ocorrer a danificação de algum material durante a 

desconstrução, a qual impeça o seu reaproveitamento, o mesmo será descartado conforme 

diretrizes do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil.

Assumo assim, sob as penas da Lei, que as informações acima prestadas são verdadeiras.

Ponta Grossa

Data: ___/___/___

_________________________________

Assinatura

ANEXO II – DECRETO N. 10.995/2016

(Campo para Logomarca da Empresa 
Transportadora)

CONTROLE DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS - CTR

     CTR N°:

     CMTRCC N°:
1. DADOS DO TRANSPORTADOR

Nome / Razão Social:
CPF / Inscrição Municipal:
Nome do Motorista: Veículo Placa N°:

Assinatura:

2. DADOS DO GERADOR

Nome / Razão Social:

Endereço: N°:

Bairro: Cidade: Estado:

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:
3. LOCAL DA RETIRADA (origem do RCC)

Endereço: N°:

Bairro: CEP:

Numero de Matricula do Imóvel:

Nome do responsável: Fone:

Assinatura:

4. RESÍDUOS RETIRADOS

Volume (m³):

Peso (t):
Tipo de Resíduo predominante:

Solo
Material Asfáltico
Madeira
Concreto / Argamassa / Alvenaria
Volumosos (incluindo Podas)
Outros (especificar):

DATA da retirada:

5. DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/ Razão Social:

Endereço: N°:

Bairro: CEP: Cidade: Estado:

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual:

Nome do responsável: Fone:
Assinatura do responsável pela área de 
Transbordo e Triagem:
Assinatura do responsável pela área de 
Disposição Final:

Obs: 
1. Este documento deverá ser emitido em três vias (gerador, transportador e destinatário) e conter, como conteúdo 
mínimo, a descrição dos dados conforme indicados no modelo acima.
2. Quanto ao campo "Material predominante", do item 5:

a) deverá ser assinalado o tipo de resíduo predominantemente transportado na caçamba ou 
contêineres, podendo ser assinalada mais de uma opção;

b) o campo "Outros" só deverá ser preenchido quando a descrição do resíduo transportado não estiver 
contemplada em nenhuma das opções das Classes A ou B.
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REQUERIMENTO PARA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO - RMS
 
 

PROTOCOLO Nº: 
IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 

Razão Social (Pessoa Jurídica) ou Nome (Pessoa Física) CGC

Inscrição Estadual (Pessoa Jurídica) ou R.G. (Pessoa Física) Telefone (DDD - NÚMERO) FAX (DDD - NÚMERO)

Endereço Completo

Bairro CEP Município/UF

Nome para contato Cargo Telefone para contato 

TIPO DE MOVIMENTAÇÃO DE SOLO

Material do local Empréstimo Bota - Fora

VOLUME de solo a ser movimentado (m³):

LOCALIZAÇÃO DA OBRA

Endereço

Bairro Inscrição Imobiliaria

LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DE EMPRÉSTIMO (se houver)

Endereço
 

Bairro Inscrição Imobiliaria

DADOS DO TRANSPORTADOR

Nome da Empresa Transportadora Nº do CMTRCC

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES

Nome Completo CPF – CADASTRO DE PESSOA FÍSICA

LOCAL E DATA

ASSUMO SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS

ASSINATURA

 

 

ANEXO IV – DECRETO N. 10.995/2016

ANEXO V – DECRETO N. 10.995/2016

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria de Meio Ambiente

_____________________________________________________________________________________

DECLARAÇÃO DE PEQUENO GERADOR
1. Identificação do Proprietário
Nome Completo:

Endereço Completo (Rua, Número, Bairro, CEP):

CPF/CNPJ: RG: Órgão Emissor: UF

Responsável Legal (quando pessoa jurídica):

Telefone(s): E-mail :

2. Identificação do Profissional
Nome Completo do Responsável Técnico pela Obra: No Conselho de Classe

Empresa Responsável:

Endereço Completo (Rua, Número, Bairro, CEP):

Telefone(s): E-mail:

3. Identificação da Atividade
Nome do empreendimento:

Endereço completo da obra (Rua, Número, Bairro, CEP):

Inscrição Imobiliária (IPTU): Quadra: Lote:

Tipo da obra e
respectiva Área (m²):

( ) Construção
Área:

( ) Reforma
Área:

( ) Demolição
Área:

Área da obra:
TOTAL:

DECLARO: 
1. Que a obra descrita não ultrapassa 30m² (trinta metros quadrados) e tem características em razão das 

quais irá gerar menos de 5,0m³ (cinco metros cúbicos) de resíduos.
2. Estar ciente de que os RCC deverão ser destinados a locais devidamente licenciados e que a destinação 

a local inadequado, disposição nas vias publicas, áreas verdes e em fundos de Vale sujeitarão a multa e 
apuração de crime ambiental.

______________________________
Assinatura do Proprietário

Data: ______ / ______ / _________

______________________________
Assinatura do Profissional
n° CREA/CAU

Data: ______ / ______ / _________

Prefeitura de Ponta Grossa
Secretaria Municipal do Ambiente

APROVADO

Processo nº ________________

Data _____ / _____ / _________

OBS.:
1. Se CONSTRUÇÃO e ou REFORMA: Anexar xérox da ART ou RRT e xérox do projeto Arquitetônico da 

obra na porção que contém o quadro com as áreas;
2. Se DEMOLIÇÃO: Anexar xérox da ART ou RRT e comprovante de existência do imóvel;
3. Pequeno Gerador deverá comprovar o destino dos Resíduos - CTR e CDR;
4. CTR - Controle de Transporte de Resíduo e CDR -Certificado de Destinação de Resíduo; 
5. Formulário válido apenas em 2 (duas) vias com preenchimento eletrônico, não manuscrito.

ANEXO VI – DECRETO N. 10.995/2016

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Secretaria de Meio Ambiente
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PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – Simplificado -
PGRCCS

Este Plano atende ao Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil - PMGRCC do 
Município de Ponta Grossa, e o contido no Termo de Referencia estabelecido pela SMMA.

1 Identificação
 
1.1 Do Proprietário do Imóvel / Empreendedor
 

Nome completo ou Razão Social:
Nome fantasia:
CPF ou CNPJ:
Endereço Completo:
Bairro:                                                               Município:
Responsável legal:
Fone:                                                                 endereço eletrônico:

1.2 Da Atividade
 

Atividade/ Titulo da Obra:

N° do protocolo vinculado:

Endereço completo:

Bairro:                                                                         Inscrição Cadastral:

Área a Construir (m²):                                                 n.°Pavimentos:

( ) Alvenaria      ( ) Madeira
Caracterização do processo construtivo:

Data de previsão do inicio e termino da obra: _____ / _____ / _____ a    _____ / _____ / _____

2 Responsabilidade pelo PGRCC

2.1 Elaboração do Plano
 

Responsável técnico pela elaboração (nome e n° do Conselho de Classe):

N° da Anotação de Responsabilidade Técnica:
Empresa responsável, quando couber:
Endereço:
Telefone:                                                endereço eletrônico:

2.2 Implementação do Plano
 

Responsável técnico pela implementação (nome e n° do Conselho de Classe):

N° da Anotação de Responsabilidade Técnica
Empresa responsável, quando couber:
Endereço:
Telefone:                                                endereço eletrônico:
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3 Caracterização e quantificação dos RCC
 

Obs.: para os valores correspondentes as colunas "quantidade" usar duas casas decimais.

3.1 Quadro Resumo da Caracterização e Quantificação de RCC
 

RESIDUO QUANTIDADE ESTIMADA (m³)

Classe A (solos)
Classe A (exceto solo)
Classe B
Classe C
Classe D

TOTAL

CARACTERIZAÇÃO QUANTIDADE (m3)
Etapa da obra TotalClasse Tipo Construção Demolição

A

Solo (terra) Volume solto
Componentes cerâmicos
Pré-moldados em concreto
Argamassa
Material asfáltico
Outros (especificar)

TOTAL: Classe A

B

Plásticos
Papel/papelão
Metais
Vidros
Madeiras
Gesso
Outros (especificar)

TOTAL: Classe B

C

Manta Asfáltica
Massa de vidro
Tubos de poliuretano
Outros (especificar)

TOTAL: Classe C

D

Tintas
Solventes
Óleos
Materiais com amianto
Outros materiais 
contaminados (especificar)

TOTAL: Classe D
TOTAL GERAL (A + B + C + D)

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
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3.2 Reutilização ou Reciclagem dos RCC na própria obra
 

TIPO DE RESÍDUO PROCESSO / APLICAÇÃO E 
LOCAL A SER DESTINADO QUANTIDADE (m3)

Classe Tipo

A

Solos (terra) - Volume solto

Componentes cerâmicos
Pré-moldados em concreto
Argamassa
Material asfáltico
Outros (especificar)

B

Plásticos
Papel/papelão
Metais
Vidros
Madeiras
Outros (especificar)

 
3.3 Acondicionamento

Os RCC serão acondicionados após sua geração até a etapa de Coleta e Transporte, de modo a 
permitir, sempre que possível, sua reutilização ou reciclagem.
 

RESÍDUO FORMAS DE 
ACONDICIONAMENTO QUANTIDADES (m³)

Classe Tipo

A

Solos (terra) - Volume solto
Componentes cerâmicos
Pré-moldados em concreto
Argamassa
Material asfáltico
Outros (especificar)

B

Plásticos
Papel/papelão
Metais
Vidros
Madeiras
Gesso
Outros (especificar)

C

Manta asfáltica
Massa de vidro
Tubos de poliretano
Outros (especificar)

D

Tintas
Solventes
Óleos
Materiais que contenham 
amianto
Outros materiais 
contaminados (especificar)
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3.4 Coleta e Transporte dos RCC
 

A Coleta e Transporte dos RCC será realizada em conformidade com a legislação municipal vigente, 
por empresa habilitada para tal Atividade, cadastrada junto à SMMA.

CLASSE DO 
RESÍDUO

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO 
TRANSPORTE

QUANTIDADE 
ESTIMADA DE 
TRANSPORTE

(m3)

Nº. DO 
CADASTRO (*)

A
(solos)

A
(exceto solos)

B

C

D

(*) Cadastro Municipal de Transportadores de Resíduos da Construção Civil - CMTRCC

3.5 Encaminhamento dado aos RCC

Resíduos Classe A:

Local de destinação ou disposição: Licença / Autorização Ambiental Nº.:

Endereço: Órgão expedidor:

Município: Validade:        /        /

Indicação Fiscal: Volume estimado (m³):

Telefone:

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
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Resíduos Classe B:

Local de destinação ou disposição: Licença / Autorização Ambiental Nº:

Endereço: Órgão expedidor:

Município: Validade:        /        /

Indicação Fiscal: Volume estimado (m³):

Telefone:

Resíduos Classe C:

Local de destinação ou disposição: Licença / Autorização Ambiental Nº:

Endereço: Órgão expedidor:

Município: Validade:        /        /

Indicação Fiscal: Volume estimado (m³):

Telefone:

Resíduos Classe D:

Local de destinação ou disposição Licença / Autorização Ambiental Nº:

Endereço: Órgão expedidor:

Município: Validade:        /        /

Indicação Fiscal: Volume estimado (m³):

Telefone:

3.6 Plano de Capacitação:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3.7 Lista de Anexos:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Data: _____ / _____ / _____

Nós, abaixo assinados, declaramos estarmos cientes de que as informações apresentadas neste
PGRCCS, bem como as atualizações necessárias, são de nossa responsabilidade.

_____________________         _________________________               ____________________________
Proprietário Responsável Técnico pela                          Responsável Técnico pela

elaboração do PGRCCS                         Implementação do PGRCCS

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa

Secretaria de Meio Ambiente
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4 Análise do PGRCCS junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente

O presente Plano encontra-se em condições de ser:

(   )  Deferido
(   ) Indeferido
(   ) Reapresentado, contemplando as seguintes adequações:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Data: _____ / _____ / _____

___________________________
Técnico da SMMA

responsável pela análise

_________________________________________________________________________________ 

ATENÇÃO

O conteúdo apresentado a partir deste ponto é apenas para orientação complementar, portanto, não 
deverá ser anexado ao PGRCC.

Este Termo de Referência destina-se a Grandes Geradores de RCC enquadrados na Modalidade I 
do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil - PMGRCC.

ORIENTAÇÕES GERAIS ao empreendedor e o responsável pela elaboração e implantação do 
presente Plano:

Este Plano deverá conter as informações e a estrutura, indicadas neste Termo de Referencia. 
De acordo com as particularidades da obra as informações nele solicitadas deverão ser 
complementadas no que couber de modo a atender o estabelecido no PMGRCC.

O Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverá ser encaminhado via protocolo 
à SMMA pelo gerador do setor publico ou privado, nos seguintes casos:

1- na solicitação de Alvarás de Construção, referenciando o número do protocolo do Alvará;

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
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2- após à emissão da Ordem de Serviço e antes da primeira medição, para empresas 
contratadas por setores do poder público municipal;
3- na fase estabelecida na Instrução Normativa/SMMA correspondente a Atividade passível 
de Licenciamento Ambiental Municipal, no protocolo especifico de licenciamento;
4- quando solicitado pela SMMA.

Os RCC, sempre que possível, deverão ser previamente segregados no local da obra de acordo 
com as respectivas Classes.

N° do protocolo vinculado, item 1.2: numero do protocolo em que se requer o Alvará de 
Construção, quando se tratar de PGRCC vinculado à solicitação de Alvará de Construção, e número 
da Ordem de Serviço, quando se tratar obra publica realizada por empresa contratada pelo poder 
publico municipal.

Caracterização do Processo construtivo, item 1.2: descrever de maneira sucinta as 
características predominantes da obra, informando aspectos como: Fundação, Estrutura, 
Supraestrutura, Vigas Baldrame, Pilares e Vigas, Desforma, Fechamento das Alvenarias, Reboco, 
Contrapiso, Cobertura, Revestimentos, Ambientes que Compõem a Edificação, Pátios,
Estacionamento, dentre outros Aspectos Relevantes à Compreensão do Projeto Arquitetônico (ex: 
utilização de concreto usinado, gesso, amianto, dentre outros materiais)

Responsabilidade pelo Gerenciamento dos Resíduos, item 2: deverão ser anexadas a este 
Termo cópia(s) da(s) Anotações de Responsabilidade ou documento correspondente emitido pelo 
Conselho de Classe pertinente (CREA/CAU). Todos os documentos e plantas anexadas a este 
Plano, relativas ao projeto devem ter a assinatura e o número de registro respectivo do profissional 
responsável no Conselho de Classe.

Reutilização ou Reciclagem dos Resíduos, item 3.2: no caso em que resíduos sejam doados, 
deverá constar a declaração correspondente em anexo ao Plano.

Coleta e Transporte de RCC, item 3.4: a orientação é de que o gerador deve exigir da empresa de 
Coleta e Transporte a via do Controle de Transporte de Resíduos - CTR preenchida corretamente 
em todos os campos e constando a assinatura e carimbo de todos os envolvidos (gerador, 
transportador e destinatário), e acompanhada de Certificado de Destinação de Resíduos – CDR
emitido pelo responsável pelo recebimento dos RCC.  Cabe frisar que a(s) empresa(s) de Coleta e 
Transporte indicadas neste Plano poderão ser alteradas de modo que as empresas efetivamente
contratada(s) deverá(ão) ser indicada(s) quando da elaboração do Relatório de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil - RGRCC, a ser apresentado juntamente com os comprovantes de 
destinação final (CTRs, notas fiscais, certificados de destino, entre outros) por ela(s) emitidos, para 
obtenção do Habite-se junto à Secretaria Municipal pertinente.

Locais de encaminhamento dos RCC, item 3.5: estes poderão ser alterados quando da efetiva 
aplicação do Plano. Os locais de encaminhamento efetivamente utilizados também serão indicados 
no Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - RGCC, já mencionado acima.
Ainda neste item orientamos para o campo referente a licenças/Autorização Ambiental, que no caso 
de empresas detentoras de Ato Administrativo pertinente emitido pelo órgão ambiental estadual ou 
de outra localidade, que não Ponta Grossa, deverão ser anexadas cópia(s) da(s) mesma(s).

Plano de Capacitação, item 3.6: neste item deverão ser descritas as ações de sensibilização e de 
educação ambiental que o empreendedor deverá realizar junto aos trabalhadores da construção, 
visando ao cumprimento das etapas previstas neste Plano.

ANEXO VII – DECRETO N. 10.995/2016
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RELATÓRIO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

SIGLAS UTILIZADAS:
RGRCC – Relatório de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil
CTR – Controle de Transporte de Resíduos
RCC – Resíduos da Construção Civil
SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente

1. IDENTIFICAÇÃO:
DO EMPREENDEDOR

Nome / Razão Social: Nome fantasia (quando couber):

CPF/CNPJ: Telefone fixo:

Endereço completo:

Bairro: Município:

Alvará de Funcionamento n° (quando couber):

Responsável legal (quando couber):
CPF: RG: Telefone Celular

DA ATIVIDADE
Denominação (quando couber): Área construída (m²):

Endereço:

Bairro: Inscrição Imobiliária:

Nº da Licença Ambiental (quando couber):

Nº do Alvará de Construção:

Título da obra:

Número do protocolo do PGRCC aprovado na SMMA:

Inicio da obra: ---------/---------/-----------

Término da obra: ---------/---------/-----------
 

2.GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL:

Nome do Responsável técnico pelo PGRCC:
N° Registro no Conselho de Classe: N° da ART ou correspondente(1):

Empresa responsável (quando couber):

Endereço residencial:

Bairro: Município:

Endereço eletrônico: Telefone:
Obs.: (1) documento à ser anexado a este Relatório.
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3. CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RCC:
 

CARACTERIZAÇÃO
QUANTIDADE (m3)

Etapa da Obra
TOTAL

Classes Tipo construção demolição

A

Solos (terra) - Volume solto

Componentes cerâmicos

Pré-moldados em concreto

Argamassa
Material asfáltico

Outros (especificar)

TOTAL - Classe A

B

Plásticos

Papel/papelão

Metais
Vidros

Madeiras

Gesso
Outros (especificar)

TOTAL - Classe B

C

Manta Asfáltica

Massa de vidro

Tubos de poliuretano

Outros (especificar)

TOTAL: Classe C

D

Tintas

Solventes
Óleos
Materiais que contenham 
amianto
Outros materiais 
contaminados(especificar)

TOTAL-Classe D
TOTAL GERAL (A + B + C + D)

Obs.: para os valores correspondentes as colunas "quantidade" usar duas casas decimais.
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4. REUTILIZAÇÃO OU RECICLAGEM DOS RCC NA OBRA

TIPO DO RESÍDUO PROCESSO / APLICAÇÃO
e local a ser destinado

QUANTIDADE
(m3)

Classe Tipo

A

Solos (terra) Volume solto

Componentes cerâmicos

Pré-moldados em concreto

Argamassa

Material asfáltico

Outros (especificar)

TOTAL - Classe A

B

Plásticos

Papel/papelão

Metais

Vidros

Madeiras

Gesso

Outros (especificar)

TOTAL - Classe B

TOTAL GERAL (A + B)

5.TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RCC

CLASSE

TRANSPORTE DOS RESIDUOS nº. da Licença
Ambiental da 

Área de 
Destino Final 

dos RCC

Empresa Responsável
CTR
(nº)

Quantidade
transportada

(m³)

DATA do 
transporteNome nº. do cadastro 

(*)

A

B

C

D
Obs: (*) Cadastro Municipal de Transportadores de Resíduos da construção Civil – CMTRCC.
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5. DECLARO, para os devidos fins:
1- Que as informações prestadas nas páginas devidamente rubricadas que compõem este Relatório 
retratam a realidade da Atividade nele identificada.
2- Terem sido cumpridas integralmente todas as exigências expostas no correspondente Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil aprovado junto à SMMA.

Ponta Grossa, ____/____/______

Assinaturas:

_____________________________________
(Nome do Responsável legal pela Atividade)

_____________________________________
(Nome do Responsável Técnico pelo PGRCC)

_____________________________________
(Nome do Fiscal da Obra (*)

6. Análise do RGRCC junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente

O presente Relatório encontra-se em condições de ser:

(   )  Deferido 
(   ) Indeferido
(   ) À ser reapresentado, contemplando as seguintes adequações:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Data: _____ / _____ / _____

___________________________
Técnico da SMMA

responsável pela análise
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ATENÇÃO

O conteúdo apresentado à partir deste ponto é de complementar, portanto, não deverá ser anexado ao 
RGRCC.

ORIENTAÇÕES GERAIS ao empreendedor e o responsável pela elaboração e implantação do presente 
Relatório:

Este Relatório deverá conter as informações e a estrutura, indicadas neste formulário.

De acordo com as particularidades da obra as informações nele solicitadas deverão ser complementadas no 
que couber de modo a atender o estabelecido no PMGRCC, e conter todas as páginas rubricadas.

O Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil deverá ser encaminhado via protocolo à 
SMMA pelo gerador do setor publico ou privado atendendo o estabelecido no Artigo 23 do Decreto Municipal 
do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil.

Deverão ser anexados a este Relatório:
- Controle de Transporte de Resíduos – CTR;
- Comprovante de Destinação Final de Resíduo – CDR;
- ART do responsável pela elaboração do RGRCC ou documento equivalente emitido por conselho de 
Classe pertinente

Obs.: (*) campo a ser preenchido no RGRCC elaborado por empresa executora de obra contratada pelo 
poder publico municipal.
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REQUERIMENTO PARA CADASTRO MUNICIPAL DE TRANSPORTADORAS DE RESÍDUOS DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL - CMTRCC

1. TRATA-SE DE ALTERAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS ? ( ) sim - CMTRCC n° :...................................
( ) não

2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA
Razão Social ou Denominação: .............................................................................................................................
Nome Fantasia: ......................................................................................................................................................
CNPJ: ................................................................ Indicação Fiscal: ........................................................................
Endereço Completo:............................................Bairro:...........................CEP:......................................................
Município: ..............................Estado: ........ Telefone de contato da empresa: .....................................................
Dirigente da empresa: ....................................................................................telefone:..........................................

3. POSSUI FROTA PRÓPRIA DE VEÍCULOS PARA COLETA DE RESÍDUOS? ( ) Sim  ( ) Não

4. INDIQUE TODOS OS RCC COLETADOS E TRANSPORTADOS PELA EMPRESA
Solo Gesso;

Caliças, entulhos e demais Classe A, exceto solo; Madeira da construção civil;

Reciclável (papel, plástico e outros); Vidro;

Perigosos (latas de tintas, solventes, óleos, material contaminado).

outros (especificar)________________________________________________________

5. IDENTIFICAÇÃO DOS CAMINHÕES
Apresentar no padrão do quadro abaixo, listagem completa da frota de veículos utilizados, e anexar copia dos 
documentos e fotos conforme estabelecido no Artigo 45 do PMGRCC:

Placa Tipo
marca Numero seqüencial 

(NS)
Capacidade de carga

( n°) CC CP (ton)

Obs.: NS.: é a numeração seqüencial atribuída pelo proprietário e comporá os últimos dígitos do numero do CMTRCC
CC= caminhão caçamba ; CP= caminhão poliguindaste.

Endereço do Pátio dos Caminhões: Rua: ___________________________________________________ nº _____

Bairro: ________ CEP:_______ Município: ______________________ Estado: _____Insc. Imobiliária:______________

6. IDENTIFICAÇÃO DAS CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS
Anexar fotos de cada caçamba conforme estabelecido no Artigo 45 do PMGRCC 

Volume / capacidade (m³) Numero seqüencial (NS) Quantidade total

3,00
4,00
5,00

(outros)______________
Obs.: NS.: é a numeração seqüencial atribuída pelo proprietário e comporá os últimos dígitos do numero do CMTRCC.

Endereço do Pátio das Caçambas: Rua: ___________________________________________________ nº _____

Bairro: ________ CEP:_______ Município: ______________________ Estado: _____Insc. Imobiliária:______________

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria de Meio Ambiente

   
 ________________________________________________________________________________________________________________________ 
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7. ITEM À SER PREENCHIDO APENAS POR EMPRESAS LOCALIZADAS FORA DO MUNICÍPIO DE PONTA 
GROSSA

a) Número da Licença Ambiental ou de Certidão de Dispensa, emitido pelo órgão ambiental 
competente:.........................................., validade do documento: ...........................................................................

b) Numero do Alvará de funcionamento:...................................validade do documento: .....................................

DECLARO, sob as penalidades da Lei, a veracidade das informações constantes nesta solicitação.
Cadastro preenchido por: ................................................................................ CPF:..............................................

Nome do Dirigente da empresa: .........................................................................CPF:............................................

Assinatura OBRIGATÓRIA do Dirigente da empresa: ............................................................................................

ATENÇÃO:
- Qualquer alteração na frota de caminhões, compra ou venda, deverá ser comunicada a esta SMMA via 
ofício.
- Somente em casos de alteração de dados cadastrais, uma nova solicitação de cadastro deverá ser 
realizada.

ANEXO X – DECRETO N. 10.995/2016
ANEXO  10

LAYOUT DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIAS

VISTA TRASEIRA – s/ escala

VISTA FRONTAL – s/ escala

VISTA LATERAL – s/ escala

OBS:
000: numero de cadastro de empresa;
CE:  tipificação da caçamba (Caçamba Estacionária);
NS: numeração seqüencial das caçambas, atribuída pelo proprietário.
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ANEXO X – DECRETO N. 10.995/2016
Modelo A

ANEXO  10-A

LAYOUT DE CAMINHÕES

 

 

 

                                                                           

      VISTA LATERAL – s/ escala

CMTRCC N°: 000 – XX – NS

LOGO DA EMPRESA

DETALHE – 01 – s/ escala

Obs: 
000: numero de cadastro de empresa;
XX: caracteres de tipificação do veiculo;

- CP quando se tratar de Caminhão Poliguindaste
- CC para se tratar de Caminhão Caçamba basculante

NS: numeração seqüencial dos caminhões, por tipo, atribuída pelo proprietário.

DET - 01

ANEXO XI – DECRETO N. 10.995/2016
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CADASTRO DE 
PEV e ÁREAS DE TRANSBORDO, TRIAGEM e 

ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

CADASTRO N°:

PROTOCOLO N°: 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
Razão Social (Pessoa Jurídica) ou Nome (Pessoa Física) CPF (pessoa física)/CNPJ (pessoa jurídica)

Inscrição Estadual (Pessoa Jurídica) ou R.G. (Pessoa Física) Telefone (DDD - número) Fax (DDD - NÚMERO)

Endereço Completo

Bairro CEP Município /UF

Nome para contato Cargo Telefone para contato 

TIPO DE CADASTRO

PEV AREA DE 
TRANSBORDO AREA DE TRIÁGEM ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO

CARACTERÍSTICAS DA ATIVIDADE
Endereço Completo

Bairro Inscrição Imobiliária

Município/UF

Volume Previsto de Trabalho (M³ /DIA)

Capacidade de Estocagem (TON/MÊS)

Observações
 

 

 

RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES
Nome Completo CPF – Cadastro de Pessoa Física

Local e Data

ASSUMO SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES 
PRESTADAS SÃO VERDADEIRAS

Assinatura

 

ANEXO XII – DECRETO N. 10.995/2016

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Secretaria de Meio Ambiente

 
________________________________________________________________________________________ 

1 / 1 
 

 

CERTIDÃO QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  
(Emitida pelo Município)

(Modelo)

Declaramos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PMPG que a
Atividade abaixo descrita, está localizada neste Município e que o Local e o Tipo de 
Atividade estão em conformidade com a legislação municipal aplicável ao Uso e 
Ocupação do Solo (n° do diploma legal pertinente), bem como atendem as demais 
exigências legais e administrativas perante este Município.

Nome do empreendedor:

CPF/CNPJ:

Nome da Atividade:

Endereço:

Bairro:

CEP:

Telefone:
 

Local e Data_____

_________________________________________________
Nome, assinatura e carimbo do Prefeito Municipal e/ou, por 
delegação, do Secretário Municipal responsável pelo Uso do Solo do 
Município.

D E C R E T O  N.º 1 0. 9 9 6, de 01/02/2016
DISPÔE SOBRE O LICENCIA-
MENTO AMBIENTAL MUNICIPAL, 
ESTABELECE CRITÉRIOS E PRO-
CEDIMENTOS GERAIS A SEREM 
ADOTADOS PARA AS ATIVIDADES 
POLUIDORAS, DEGRADADORAS E/
OU MODIFICADORAS DO MEIO AM-
BIENTE, CONFORME ESPECIFICA.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, no exercício de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos in-
cisos VIII e IX do Artigo 71 da Lei Orgânica do Município, no Artigo 191 da Lei 
Municipal n° 11.233, de 27/12/2012, a Lei Municipal n° 12.345, 17/12/2015, 
além das demais normas federais, estaduais e municipais pertinentes;

 Considerando o disposto no Artigo 6° da Resolução CONAMA n° 
237 de 19 de dezembro de 1997, no inciso VIII do Artigo 3° da Resolução 
do Conselho Estadual de Meio Ambiente n° 88, de 27 de agosto de 2013, e 
tendo em vista ainda o contido no protocolo n. 290160/2016,

D E C R E T A

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL

Art. 1º.  Este Decreto estabelece, em cumprimento ao disposto no Artigo 6° 
da Resolução CONAMA n° 237 de 19/12/1997, incisos XIV e XV 
do Artigo 9°; Artigo 13 e 20 da Lei Complementar Federal n° 140, 
de 08/12/2011, Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente 
n° 88, de 27/08/2013, e Artigo 191 da Lei Municipal n° 11.233 de 
27/12/2012, os critérios e procedimentos gerais a serem adotados 
para as Atividades, poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do 
Meio Ambiente, cujo Licenciamento Ambiental seja de competência 
do Município de Ponta Grossa.

Seção I
Definições Gerais

Art. 2º.  Para os efeitos deste Decreto, adotam-se, as seguintes definições:

          I. Meio Ambiente: conjunto de condições, leis, influências e intera-
ções de ordem física, química e biológica, que permitem, obrigam e 
regem a vida em todas as suas formas;

         II. Recursos Ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superfi-
ciais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, 
os elementos da biosfera, a fauna e a flora;

        III. Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de 
Atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a se-
gurança e o bem-estar da população, crie condições adversas às 
atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, 
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou 
lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambien-
tais estabelecidos;

        IV. Fonte de Poluição: qualquer atividade, sistema, processo, opera-
ção, maquinários, equipamentos ou dispositivos, móvel ou imóvel, 
que alterem ou possam vir a alterar o Meio Ambiente;

        V. Impacto ambiental local: qualquer alteração das propriedades 
físicas, químicas ou biológicas do Meio Ambiente, causada por 
qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades hu-
manas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança 
e o bem estar da população, as atividades sociais e econômicas, a 
biota, as condições estéticas e sanitárias do Meio Ambiente, a qua-
lidade dos recursos ambientais ou que lancem matérias ou energia 
fora dos padrões de suporte do ambiente, dentro dos limites territo-
riais de um Município;

       VI. Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável direta ou indiretamente por Atividade causadora de de-
gradação ambiental;

      VII. Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual 
o órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condi-
ções legais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação 
e a operação de Atividades utilizadoras de recursos ambientais con-
sideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou daquelas que, 
sob qualquer forma, possam vir a causar degradação e/ou modifica-
ção ambiental, considerando as disposições legais e regulamenta-
res e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

     VIII. Licença Ambiental: Ato Administrativo pelo qual o órgão ambien-
tal competente, estabelece as condições, restrições e medidas de 
controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, 
pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar Ati-
vidades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, 
possam causar degradação e/ou modificação ambiental;

       IX. Instrução Normativa - LA: documento, elaborado pela SMMA 
para cada Atividade a ser submetida a análise ambiental municipal 
para fins de licenciamento, contendo instruções gerais e específi-
cas, parâmetros de classificação da Atividade segundo o porte e 
respectivo Ato Administrativo ambiental a ser requerido, além de 
documentos e  Estudos ambientais mínimos a serem apresentados 
por ocasião de cada requerimento;

        X. Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos 
aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, opera-
ção e ampliação de uma Atividade, apresentado como subsídio para 
a análise do licenciamento requerido, tais como: Projeto de Controle 
de Poluição Ambiental, Plano de Gerenciamento de Resíduos Só-
lidos, Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, 
Estudo de Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental, Plano 
de Recuperação de Área Degradada, entre outros;

       XI. Cadastro de Usuário Ambiental: registro pelo qual o órgão am-
biental competente terá um cadastro documental único, de todas as 
pessoas físicas ou jurídicas que utilizem os seus serviços;

      XII. Termo de Ajuste de Conduta - TAC: instrumento que tem por fina-
lidade estabelecer obrigações do compromissário, em decorrência 
de sua responsabilidade civil, de forma a ajustar a sua conduta às 
exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 
executivo extrajudicial;

     XIII. Termo de Compromisso - TC: instrumento que tem por finalidade 
estabelecer obrigações do compromissário, em decorrência de sua 
responsabilidade civil, de forma a ajustar a sua conduta às exigên-
cias legais para a realização de compensação ambiental, que terá 
eficácia de título executivo extrajudicial;

     XIV. Termo de Referência: documento com a finalidade de orientar a 

elaboração de Estudos Ambientais específicos, indicando as infor-
mações mínimas que deverão ser apresentadas, de modo a atender 
o previsto em legislações pertinentes ao tema tratado;

      XV. Atividade: conjunto de ações passível de Licenciamento Ambien-
tal desenvolvida por pessoa física ou jurídica de direito publico ou 
privado, denominada empreendedor, nas modalidades obra e/ou 
prestação de serviços efetiva ou potencialmente poluidora ou de-
gradadora do meio ambiente;

     XVI. Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, para 
efeito deste Decreto, a supressão de vegetação secundária em 
estágio inicial de regeneração em área urbana, o aproveitamento 
do material lenhoso, corte de espécies florestais nativas isoladas e 
plantadas em área urbana consolidada, supressão de espécies exó-
ticas em Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido 
em respectivas Instruções Normativas – AF, expedidas pela SMMA;

    XVII. Autorização Florestal: Ato Administrativo pelo qual o órgão am-
biental competente, estabelece as condições, restrições e medidas 
de controle florestal específicas, que deverão ser obedecidas pelo 
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para o desenvolvimento de 
Atividades Florestais;

   XVIII. Empreendedor: pessoa física ou jurídica responsável pela Ativida-
de a ser submetida a análise ambiental;

     XIX. Requerente: pessoa física ou jurídica. Não sendo ela o próprio em-
preendedor, deverá portar procuração para tal finalidade;

      XX. Órgão Ambiental Estadual: Instituto Ambiental do Paraná – IAP;

     XXI. Órgão Ambiental Municipal: Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te – SMMA;

    XXII. Comissão para Recursos de Licenciamento – CRL: instancia 
municipal vinculada a SMMA, instituída conforme Lei Municipal 
n°12345/15 com objetivo de analisar recursos das decisões admi-
nistrativas de indeferimento e arquivamento de licenciamento am-
biental bem como para casos omissos, pertinentes;XXIII. 
REDESIM: Rede Nacional para Simplificação para a Simplificação 
do Registro e Legalização de Empresas e Negócios, criada pelo 
Governo Federal através da Lei n° 11.958 de 03/12/2007.

Seção II
Do Licenciamento Ambiental Municipal

Art. 3º.  Os requerimentos de Licenciamento Ambiental Municipal estarão 
inseridos num dos seguintes enquadramentos:

          I. Licenciamento Ambiental para Atividade a ser implantada;
         II. Licenciamento Ambiental para Atividade em funcionamento, sem 

este licenciamento.

      §1°.  A coordenação dos procedimentos contidos neste Decreto ficará a 
cargo do setor responsável pelo Licenciamento Ambiental na Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente - SMMA.

      §2°.  A SMMA expedirá Instrução Normativa especifica para licenciamen-
to ambiental, de cada Atividade passível de Licenciamento Ambien-
tal Municipal, compatibilizando o procedimento deste licenciamento 
com as etapas de Planejamento, Implantação e Operação.

      §3°.  Em cada Instrução Normativa serão estabelecidos parâmetros de 
classificação para o porte da Atividade com respectivos Atos Admi-
nistrativos e procedimento para o seu requerimento, bem como os 
Estudos Ambientais pertinentes.

Art. 4º.  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA no exercício de 
sua competência de órgão de controle ambiental municipal poderá 
expedir os seguintes Atos Administrativos de Licenciamento:

          I.  Para Atividade a ser implantada:
a) Modalidade simplificada de licenciamento ambiental municipal:

-  Autorização Ambiental - AA (Anexo I),
-  Licença Simplificada – LS (Anexo II).

b) Modalidade completa de licenciamento ambiental municipal:
-  Licença Prévia - LP (Anexo III),
-  Licença de Instalação - LI (Anexo IV),
-  Licença de Operação - LO (Anexo V).

         II.  Para Atividade já implantada:
a) Modalidade simplificada de licenciamento ambiental municipal:

-  Licença Simplificada para a Regularização de Atividade - LSR 
(Anexo VI).

b) Modalidade completa de licenciamento ambiental municipal:
- Licença de Operação para a Regularização de Atividade - 

LOR (Anexo VII).

     §1º.  As Atividades passíveis de Licenciamento Ambiental Municipal, ob-
jeto deste Decreto, estão listadas na Tabela I do Anexo VIII;

    § 2º.  O Licenciamento Ambiental é pré-requisito para liberação de alvarás 
de funcionamento e construção, e demais licenças municipais.

    § 3º.  Os Atos Administrativos expedidos pela SMMA são intransferíveis 
e deverão ser mantidos obrigatoriamente no local de operação da 
Atividade;

Art. 5°.  Para a Atividade passível de dispensa de Licenciamento Ambiental 
Municipal poderá ser solicitada à SMMA uma Certidão de Inexigibi-
lidade - CI, Anexo IX deste Decreto, de acordo com o interesse do 
proprietário.

      §1°.  A Certidão de Inexigibilidade – CI de Licenciamento Ambiental Mu-
nicipal é o Ato Administrativo que será concedido após prévia certifi-
cação do não enquadramento da Atividade requerida como passível 
de Licenciamento Ambiental, conforme estabelecido na Tabela I do 
Anexo VIII deste Decreto, e mediante a aplicação das condicionan-
tes e medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela 
SMMA.

      §2°.  A Atividade objeto do caput deste artigo, não está isenta das demais 
Licenças e Autorizações legalmente cabíveis, bem como da obser-
vância do disposto nas normas ambientais vigentes, sujeitando-se o 
infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Fede-
ral 9.605/98.

      §3°.  Atividade que possua dispensa de Licenciamento Ambiental emitida 
pelo órgão estadual de meio ambiente - IAP dependerá de Licencia-
mento Ambiental Municipal caso se enquadre nas disposições deste 
Decreto.

Art. 6°.  Os Atos Administrativos mencionados nos Artigos 4° e 5° deste De-
creto serão emitidos em 3 (três) vias (1ª para o requerente;  2ª para 
processo e 3ª para arquivo), utilizando os formulários pertinentes 
que integram a lista de Anexos deste Decreto.
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      §1°  O numero de vias do caput deste artigo é aplicável para Licenças 
emitidas em protocolo físico.

      §2°  Atos emitidos via plataforma da REDESIM serão disponibilizadas 
para serem impressos pelo interessado de acordo com a sistemáti-
ca própria desta plataforma.

Art. 7º.  O prazo de validade e a possibilidade de renovação de cada Ato 
Administrativo referente ao Licenciamento Ambiental Municipal 
constam nas Tabelas III do Anexo VIII deste Decreto.

    § 1º.  A SMMA poderá estabelecer prazo de validade diferenciado para os 
Atos Administrativos considerando a natureza e as peculiaridades 
excepcionais de cada Atividade, respeitado o prazo máximo estabe-
lecido neste Decreto.

    § 2º.   A Licença Prévia não é passível de renovação.

    § 3º.  A renovação da Licença de Instalação e da Licença de Operação, 
bem como da Licença Simplificada, municipais, deverá ser requeri-
da com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias antes da 
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva Licença 
Ambiental vigente, ficando este prazo de validade automaticamente 
prorrogado até a manifestação definitiva da SMMA.

    § 4º.  Na renovação dos Atos Administrativos a SMMA poderá, mediante 
decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade 
após a avaliação do desempenho ambiental da Atividade no período 
de vigência anterior, respeitado o prazo máximo estabelecido neste 
Decreto.

     § 5º.  Conforme estabelecido no Artigo 9° da Resolução CEMA 088/2013, 
as Atividades passíveis de licenciamento ambiental completo junto 
ao IAP, que passaram para competência do Município, serão con-
duzidas pelo órgão ambiental estadual até a primeira renovação da 
licença de Operação. 

    § 6º. As demais renovações da licença referida no § 5º deste artigo deve-
rão ser requeridas junto à SMMA atendendo ao estabelecido neste 
Decreto, de modo que: 

        a) para Licença de Operação não vencida deverá ser requerida a 
renovação desta, incluindo uma cópia da Licença de Operação 
expedida pelo IAP no rol de documentos estabelecidos na Ins-
trução Normativa pertinente.

        b) para Licença de Operação vencida deverá ser requerida a Li-
cença de Operação para Regularização da Atividade  - LOR, 
incluindo uma cópia da Licença de Operação expedida pelo IAP 
no rol de documentos estabelecidos na Instrução Normativa per-
tinente.

Seção III
Autorização Florestal Municipal

Art. 8°.  Autorização Florestal – AF Municipal, (Anexo X): Ato Administrativo 
que deverá ser requerido entes do inicio de uma Atividade Florestal.

     §1°.  As Atividades Florestais passiveis de Autorização Florestal munici-
pal estão listadas na Tabela II do Anexo VIII deste Decreto.

     §2°.  A validade da Autorização Florestal encontra-se discriminada por 
Tipo de Atividade na Tabela IV do Anexo VIII do presente Decreto.

Art. 9°.  A Autorização Florestal para Atividades Florestais em área urbana 
deverá ser requerida via protocolo endereçado à SMMA, atendendo 
ao estabelecido nas Instruções Normativas especificas – AF/SMMA 
e contendo o Requerimento de Autorização Florestal – RAF (Anexo 
XI) devidamente preenchido, onde a SMMA, após a devida análise 
dos documentos apresentados, poderá expedir ou não expedir a 
Autorização Florestal requerida.

     §1°.  No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Munici-
pal, a Autorização Florestal somente será expedida conjuntamente 
com a Licença Ambiental de Instalação ou a Simplificada, da Ativi-
dade.

     §2°.  Em se tratando de licenciamento via REDESIM, a Autorização deve-
rá ser solicitada em processo físico e anexada a cópia do compro-
vante de protocolo neste sistema.

     §3°.  Quando a solicitação implicar em supressão espécies constantes 
da lista de ameaçadas de extinção, o requerimento de Autorização 
Florestal deverá ser feito junto ao órgão estadual ambiental – IAP, e 
a Autorização obtida anexada ao requerimento da licença ambiental 
pertinente.

     §4°.  Todo requerimento referente à Atividade Florestal desenvolvida em 
área de expansão urbana, considerada aquela que teve períme-
tro demarcado após a data de início de vigência da Lei Federal n. 
11.428/2006, deverá ser submetida previamente à análise do órgão 
ambiental estadual – IAP.

     §5°. Quando a Atividade mencionada no caput deste Artigo ocorrer em 
área rural a Autorização Florestal deverá ser requerida junto ao ór-
gão ambiental estadual – IAP, atendendo neste caso aos procedi-
mentos estabelecidos pelo mesmo.

Art. 10.  Para todo tipo de Atividade Florestal deverá ser observado o contido 
na Lei Federal nº. 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e pro-
teção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, na Lei Federal 
nº. 11.284/2006, que dispõem sobre a gestão de florestas públicas, 
na Lei Estadual nº.11.054/1995 dispõe sobre as Florestas no Es-
tado do Paraná, e o contido na Lei Federal nº. 12.651/2012, que 
dispõe sobre as Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal 
e Áreas Verdes Urbanas, assim como nas demais leis pertinentes.

Seção IV
Dos Procedimentos Administrativos para o Licenciamento Ambiental

Art. 11.  Para a realização dos procedimentos administrativos relativo ao 
Licenciamento Ambiental Municipal, em todas as suas fases e en-
quadramentos, a SMMA:

          I. Utilizará sua estrutura organizacional;

         II. Utilizará critérios diferenciados para o licenciamento em função das 
características, do porte, da localização e do potencial poluidor e/ou 
degradador da Atividade, além de considerar os níveis de tolerância 
para carga poluidora na região solicitada para sua instalação, con-
forme estabelecido em Instrução Normativa específica;

        III. Priorizará atendimento ao pedido de Microempresa e Empresa de 
Pequeno Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do 
Art. 3o da Lei Complementar Federal no123/2006;

       IV. Realizará as vistorias técnicas para avaliação da eficiência da im-
plantação dos sistemas de controle ambiental através de técnicos 
habilitados lotados na própria estrutura, e/ou de órgão conveniados 

no caso de necessidade de apoio técnico;

        V. Considerará os critérios de ocupação contidos na legislação esta-
dual e federal na hipótese destas serem mais restritiva que a munici-
pal, para o Licenciamento Prévio das Atividades como loteamentos, 
edificações pluridomiciliares, meios de hospedagem, de ensino, 
comerciais e prestadoras de serviço;

       VI. Condicionará o deferimento do licenciamento requerido à inexistên-
cia de passivos ambientais relativos ao imóvel, ao proprietário do 
imóvel e a Atividade;

      VII. Em caráter excepcional, firmará Termo de Ajustamento de Conduta 
– TAC (Anexo XII), que terá eficácia de título executivo extrajudi-
cial, com a finalidade de ajustar a Atividade às exigências legais, 
mediante cominações, como pressuposto para o Licenciamento 
Ambiental Municipal, após análise técnica e jurídica;

     VIII. Em caráter específico, firmará Termo de Compromisso - TC (Anexo 
XIII), para a realização compensação ambiental;

       IX. Constatada, em qualquer fase do procedimento de Licenciamento 
Ambiental, a existência de pendência judicial envolvendo o em-
preendedor, a Atividade ou o imóvel, a decisão administrativa será 
precedida de manifestação da Comissão para Recursos de Licen-
ciamento – CRL, da SMMA;

        X. Deferirá ou indeferirá, em decisão motivada, o licenciamento am-
biental requerido.

Art. 12.  A instauração do trâmite administrativo para o Licenciamento Am-
biental Municipal se dará através da formalização do pedido na 
plataforma REDESIM, quando couber, ou mediante protocolo físico 
junto a SMMA enquanto não for disponibilizada outra plataforma es-
pecífica, e seguirá em linhas gerais, as seguintes etapas:

          I. Apresentação de Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA 
(Anexo XIV) pelo empreendedor ou requerente portador de procu-
ração específica, acompanhado dos documentos de regularidades 
jurídica e fiscal, bem como projetos e Estudos Ambientais definidos 
na Instrução Normativa pertinente a cada Atividade;

         II. Elaboração pela SMMA, quando couber, de Termo de Referência 
para a realização de Estudos Ambientais complementares por parte 
do empreendedor;

        III. Análise pela SMMA dos documentos, planos, projetos e Estudos 
Ambientais apresentados e a realização das vistorias técnicas ne-
cessárias;

        IV. Solicitação pela SMMA de esclarecimentos e complementações, em 
decorrência da análise dos documentos, planos, projetos e Estudos 
Ambientais apresentados, cujo não atendimento nos prazos estipu-
lados acarretará o arquivamento do requerimento;

         V. Realização de Audiência Pública e/ou Reunião Pública, quando 
couber;

        VI. Solicitação pela SMMA de esclarecimentos e complementações de-
correntes de Audiências Públicas;

       VII. Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 
jurídico.

Parágrafo único:    
O uso da plataforma REDESIM mencionado no caput caberá ape-
nas ao primeiro licenciamento, onde poderá ser requerida à licença 
pertinente: Simplificada, Previa, de Instalação e de Operação, en-
quanto não estiver habilitada a solicitação de renovações por esta 
plataforma.

Art. 13.  As exigências de complementação oriundas da análise mencionada 
no Inciso III do Artigo 12 deste Decreto serão comunicadas pela 
SMMA de uma única vez ao requerente, ressalvadas aquelas decor-
rentes de fatos novos, devendo o envio de resposta atender o prazo 
estabelecido no Artigo 14 deste Decreto.

Parágrafo único: a SMMA comunicará o requerente através do endereço 
que o mesmo indicar em seu cadastro de usuário ambiental.

Art. 14.  O requerente deverá atender à solicitação de esclarecimentos 
e complementações que serão formuladas uma única vez pela 
SMMA, dentro do prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, a contar 
do respectivo recebimento ou ciência:

          I. O prazo estipulado no caput deste artigo, em se tratando de es-
clarecimentos e complementações em decorrência da análise dos 
documentos, poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, em 
caso de aprovação expressa pela CRL-SMMA, atendendo solicita-
ção motivada do empreendedor, a qual deverá ser anexada obriga-
toriamente ao procedimento administrativo em questão;

         II. O prazo estipulado no caput deste artigo, em se tratando de esclare-
cimentos e complementações decorrentes de Audiências Públicas, 
poderá ser prorrogado, com aprovação expressa pela CRL-SMMA, 
por mais 30 (trinta) dias, para atendimento pelo empreendedor aos 
questionamentos oriundos da Audiência Pública, podendo haver 
reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complemen-
tações não tenham sido satisfatórios;

        III. O arquivamento do procedimento de Licenciamento Ambiental Mu-
nicipal não impedirá a apresentação de novo requerimento, que 
deverá obedecer aos procedimentos, restrições e condicionantes 
estabelecidos para tal fim, mediante novo recolhimento integral da 
Taxa de Licenciamento Ambiental, conforme disposto na Lei Munici-
pal n°12.345/2015;

        IV. Excepcionalmente, após avaliação técnica da Comissão de Re-
cursos de Licenciamento - CRL da SMMA, e mediante solicitação 
motivada do interessado e protocolada junto a SMMA, poderá ser 
desarquivado o procedimento de licenciamento.

Parágrafo único: O não cumprimento dos prazos estipulados neste artigo 
sujeitará o arquivamento do pedido de Licenciamento Ambiental 
Municipal quando requerido via protocolo físico e suspensão do 
trâmite quando em meio eletrônico. 

Art.15.  A SMMA terá um prazo de 6 (seis) meses para análise e deferimen-
to ou indeferimento do licenciamento ambiental requerido, a contar 
da data do protocolo do requerimento, ressalvados os casos em 
que houver Estudos de Impacto específicos e/ou Audiência Pública, 
quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

     §1°.  A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa 
durante a elaboração dos Estudos Ambientais complementares ou 
apresentação de esclarecimentos pelo empreendedor.

     §2°.  Os prazos estipulados no caput deste artigo poderão ser alterados, 
desde que justificados.

     §3°.  Caso o empreendedor necessite do Licenciamento Ambiental Mu-
nicipal para dar continuidade em processos de financiamento ou 
participar de licitações, a SMMA expedirá ofício informando que o 
procedimento se encontra em trâmite.

     §4°.  Quando do indeferimento do Licenciamento Ambiental Municipal, a 
SMMA comunicará o requerente as justificativas técnicas e/ou le-
gais pertinentes ao caso.

     §5°.  O requerente poderá recorrer da decisão administrativa de indeferi-
mento à Comissão de Recursos de Licenciamento – CRL da SMMA 
observando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir 
da ciência, via protocolo físico.

Art. 16.  Ao profissional responsável pela elaboração, implantação ou exe-
cução, de Estudos Ambientais, apresentados e aprovados pela 
SMMA, impõe-se as seguintes exigências:

          I.  Apresentar, quando solicitado, Relatório de Assistência e Orien-
tação Técnica de acordo com a periodicidade estabelecida pela 
SMMA quando da concessão do Licenciamento Ambiental Munici-
pal;

         II.  Apresentar Relatório Técnico Final após a conclusão dos Estudos 
Ambientais, discriminando os resultados e particularidades da inter-
venção ocorrida atendendo os prazos de monitoramento estabeleci-
do na Licença de Instalação;

        III.  Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferên-
cia ou encerramento de responsabilidade técnica durante a execu-
ção do Estudo Ambiental em implantação, discriminando os resulta-
dos e particularidades das intervenções licenciadas e parcialmente 
realizadas. Neste caso, o empreendedor deverá apresentar novo 
registro de responsabilidade técnica para continuidade da execu-
ção.

     § 1º.  Os relatórios deverão ser anexados ao procedimento administrativo 
de origem físico ou eletrônico.

     § 2º.  O não cumprimento das exigências apontadas nos incisos deste Ar-
tigo caracterizará pendência técnica do responsável junto a SMMA e 
será comunicado ao respectivo Conselho de Classe para providên-
cias.

Art. 17.  A apresentação de todo e qualquer Estudo Ambiental deverá aten-
der aos critérios estabelecidos no Anexo XXIV deste Decreto, para 
qualquer fase do licenciamento em que o mesmo seja necessário 
ou em outras situações conforme exigência da SMMA quando da 
concessão do Licenciamento Ambiental Municipal.

Art. 18.  Os Estudos Ambientais e projetos necessários ao procedimento de 
licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente 
habilitados, às expensas do empreendedor, e comprovados através 
da apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
ou similares dos Conselhos de Classe pertinentes, devidamente 
quitada.

      §1°.  Os Estudos Ambientais sempre que solicitados deverão ser apre-
sentados em meio digital e impresso, contendo o nome legível e 
a assinatura de toda a equipe técnica responsável por sua elabo-
ração. Como medida de segurança, sugere-se ao coordenador da 
equipe rubricar todas as páginas do relatório apresentado.

      §2°.  Para licenciamento realizado na plataforma REDESIM os estudos 
mencionados no caput deste artigo serão apresentados em meio 
impresso apenas quando solicitado pela SMMA.

      §3°.  O empreendedor e os profissionais que subscrevem os Estudos 
Ambientais e projetos previstos no caput deste artigo serão respon-
sáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções 
administrativas e penais, sem prejuízo da responsabilização civil.

Art. 19.  Por ocasião do requerimento de Licenciamento Ambiental Municipal 
serão anexados ao processo as seguintes Certidões e Cadastros, 
além dos demais documentos indicados na Instrução Normativa cor-
respondente a Atividade objeto do requerimento:

          I. Certidão da Prefeitura Municipal (Anexo XV), declarando expressa-
mente que o local e o tipo de Atividade estão em conformidade com 
a legislação integrante e complementar do Plano Diretor Municipal 
no tocante ao uso e ocupação do solo e que atendem as demais 
exigências legais e administrativas perante o Município;

         II. Certidão Negativa de Passivos Ambientais (Anexo XVI) relativos ao 
imóvel e a Atividade, emitida pela Promotoria de Meio Ambiente do 
Ministério Público e, IAP e IBAMA, quando couber;

        III. Certidão Negativa de Pendências Ambientais (Anexo XVII), relati-
vas ao Proprietário, tais como débitos ambientais, descumprimento 
de termos de compromisso ou ajustamento de conduta, descum-
primento de medidas de proteção ambiental previstas em licencia-
mento, ausência de remediação, descontaminação, recuperação e 
desativação da fonte geradora de resíduos sólidos, expedida pelo 
Ministério Público, IBAMA e IAP, quando couber;

        IV. Cadastro de Usuário Ambiental;

         V. Cadastro da Atividade.

       §1° O Cadastro de Usuário Ambiental deverá ser feito no site da SMMA, 
enquanto o Cadastro da Atividade será em formulário constante da 
Instrução Normativa inerente a Atividade, expedida pela SMMA. 

       §2° Ficam dispensados os cadastros referidos no §1° deste artigo quan-
do o licenciamento ocorrer via REDESIM.

  
Art. 20. Quando o processo de licenciamento ambiental for físico não po-

derão ser protocoladas cópias de documentos enviados por fac-sí-
mile (fax), exceto em casos de extrema urgência, as quais deverão 
ser substituídas pelos originais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
úteis, sob pena de arquivamento.

Art. 21. O Licenciamento Ambiental ainda vigente de Atividade que se en-
quadre numa das seguintes situações deverá ser Readequado me-
diante o procedimento abaixo:

          I.  Mudança de endereço: quando ocorrer a alteração do endereço 
inicialmente apresentado para uma Atividade, deverá ser requerido 
um novo Licenciamento Ambiental Municipal na modalidade que ela 
se enquadra, conforme indicado na Instrução Normativa correspon-
dente;

         II.  Ampliações da estrutura física ou alterações definitivas nos proces-
sos de produção e/ou nos volumes produzidos pelas indústrias, e 
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nos casos de ampliação ou alterações definitivas da estrutura física 
de Atividade não industrial:

         a) Deverá ser requerido junto a SMMA o Ato Administrativo previsto 
na modalidade de licenciamento que a parte ampliada ou altera-
da se enquadre, exceto a Autorização Ambiental, apresentando 
a documentação conforme estabelecido na Instrução Normativa 
aplicável a Atividade;

         b) Cabe ao empreendedor comunicar previamente ao setor com-
petente na SMMA tais alterações ou ampliações e cabe a SMMA 
detectar casos de omissões quando do término da vigência do 
Ato Administrativo emitido ou, ainda, quando da solicitação de 
sua renovação;

         c) As alterações temporárias devem ser comunicadas pelo em-
preendedor a SMMA que diante de constantes reincidências 
do fato, deve rever o Ato Administrativo emitido para a referida 
Atividade, considerando as alterações como definitivas;

         d) Não necessitam regularização de Licenciamento Ambiental Mu-
nicipal as obras e/ou reformas com a finalidade de melhoria da 
aparência da Atividade;

         e) Quando da solicitação de renovação da Licença de Operação - 
LO  ou da Licença Simplificada da Atividade as licenças emitidas 
no por ocasião da readequação mencionada serão incorporadas 
à mesma;

          f) Quando a ampliação que trata este inciso extrapolar o índice 
limite repassado pela Resolução CEMA n° 88/2013 como porte/
classificação de competência do Município, esta deverá ser re-
querida junto ao IAP.

        III.  Alteração da razão social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa: a readequação da licença vigente deverá ser requerida 
em qualquer fase do licenciamento:

         a)  A concessão da readequação dependerá da manutenção das 
condições de zelo ao Meio Ambiente e produção tais como: 
matérias-primas, produtos, localização, processos produtivos, 
poluentes gerados, capacidade produtiva, entre outros;

         b) A readequação está condicionada à validade do Ato Administra-
tivo a ser alterado, sendo o prazo do novo ato o que constar do 
Ato Administrativo anterior;

         c) Para a emissão do novo Ato Administrativo o requerente deverá 
o formalizar seu pedido mediante protocolo junto a SMMA con-
tendo os seguintes documentos:
1-  requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA (Anexo 

XIV), constando o número da Licença vigente;
2-  declaração do interessado assumindo as condicionantes do 

licenciamento (Anexo 18);
3-  declaração do interessado da inexistência de passivos am-

bientais (Anexo 19);
4-  cópia da carteira de identidade e do CPF do representante 

legal que está assumindo o licenciamento;
5-  cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social da empresa 

que está assumindo o licenciamento (com última alteração);
6-  quando couber, alvará de funcionamento expedido pelo Mu-

nicípio;
7-  taxa de Licenciamento Ambiental conforme Lei Municipal n° 

12.345/2015.

Parágrafo único: os procedimentos estabelecidos neste artigo deverão, 
quando aplicáveis, ser via plataforma REDESIM.

Art. 22.  Em todos os requerimentos de Licenciamento Ambiental Municipal 
deve ser observado rigorosamente o disposto no Artigo 4º da Lei Fe-
deral nº 12.651/2012 e alterações posteriores, e ainda, artigo 6º da 
Lei Estadual nº. 11.054/1995 com relação às Áreas de Preservação 
Permanente em áreas urbanas e rurais.

Parágrafo único - Quando constatada Área de Preservação Permanente 
degradada, a SMMA tomará as medidas administrativas e legais ne-
cessárias para que o requerente proceda a sua recuperação.

Art. 23.  Em se tratando de Atividade que demande supressão de vegetação 
para sua implantação, o requerente deverá solicitá-la à SMMA utili-
zando o Requerimento de Autorização Florestal - RAF (Anexo XI).

 
          I. Para a referida supressão, a SMMA após a devida análise poderá 

expedir ou não expedir a Autorização Florestal requerida;

         II. Em se tratando de supressão espécies constantes da lista de amea-
çadas de extinção, a Autorização Florestal o pedido deverá ser feito 
previamente junto ao órgão estadual ambiental – IAP.

      §1°.  O requerimento de Autorização Florestal deverá ser encaminhado 
junto com o requerimento de Licenciamento da Atividade, de tal for-
ma que seu número seja vinculado a este para que a análise dos 
pedidos ocorra de forma concomitante.

      §2°.  O requerente deverá observar o estabelecido na Instrução Norma-
tiva – AF, elaborada pela SMMA, especifica para o tipo de Atividade 
Florestal a ser requerida.

Art. 24.  Em se tratando de Atividade que demande movimentação de solo 
para a sua implantação, o requerente deverá preencher os campos 
específicos que constam no formulário para o Requerimento de 
Licenciamento – RLA da Atividade, incluindo demais documentos 
mencionados na Instrução Normativa pertinente a Atividade.

Parágrafo único: Caso o licenciamento seja via REDESIM deverá ser infor-
mado no campo específico desta plataforma. 

Art. 25.  Em se tratando de Atividade localizada em áreas tombadas, será 
solicitado quando da análise do requerimento de licenciamento, 
que o requerente obtenha a Anuência Prévia emitida pelo Conselho 
Municipal de Patrimônio Cultural – COMPAC e/ou da Curadoria do 
Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Estado da Cultura 
ou do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 
ficando sobrestado o prazo para a conclusão da análise do procedi-
mento de licenciamento.

Art. 26.  Em se tratando matéria que requeira parecer do órgão estadual 
ambiental – IAP será solicitado quando da análise do requerimento 
de licenciamento que o requerente o junte ao processo, ficando so-
brestado o prazo para a conclusão da análise do procedimento de 
licenciamento.

Art. 27.  No caso de inexistir regulamentação definida e a Atividade passível 
de Licenciamento Ambiental Municipal, em especial a de significa-
tivo impacto ambiental, estiver localizada em áreas de mananciais, 
em áreas de proteção ambiental (APA), no entorno de Unidades de 
Conservação, em áreas prioritárias ou áreas de relevante interesse 
ambiental, definidas por instrumento legal e ou infralegal deverão 
ser ouvidos:

          I. Em áreas de mananciais, os respectivos Conselhos Gestores regu-
lamentados;

         II. Em unidades de conservação, os respectivos Conselhos Gestores 
regulamentados;

        III. Em áreas prioritárias e as de relevante interesse ambiental, o órgão 
ambiental competente;

        IV. A manifestação de que trata o referido artigo deverá ser juntada 
ao processo de licenciamento ficando sobrestado o prazo para a 
conclusão da análise.

Art. 28. A SMMA, mediante decisão motivada, poderá modificar os condicio-
nantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou can-
celar o Ato Administrativo deferidos para o licenciamento solicitado, 
quando ocorrer:

          I. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas 
legais;

         II. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsi-
diaram a expedição da licença ou da autorização;

        III. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

Art. 29. A SMMA, em caráter temporário e excepcional, sempre que o inte-
resse público ou coletivo o exigir, poderá determinar, mediante ato 
motivado e sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, a 
redução dos limites e condições de lançamento e disposição final 
das emissões gasosas, dos efluentes líquidos e dos resíduos sóli-
dos estipulados no ato administrativo deferido para o licenciamento 
solicitado.

Art. 30.   Será considerado no controle preventivo da poluição e/ou a degra-
dação do Meio Ambiente, simultaneamente, os seguintes impactos 
ambientais:

          I. Nos recursos hídricos superficiais, subterrâneos ocasionados por 
efluentes líquidos, resíduos sólidos, sedimentos e contaminação 
por químicos e agroquímicos;

         II. No solo, ocasionados por disposição inadequada de resíduos só-
lidos ou efluentes líquidos, químicos e agroquímicos, uso indevido 
por Atividade não condizente com o local, bem como aqueles oca-
sionados por acidentes por produtos perigosos;

        III. Na atmosfera, ocasionados por emissões gasosas;

        IV. Sonoros, acarretados por níveis de ruídos incompatíveis com o tipo 
de ocupações destinadas às vizinhanças;

         V. Luminosos, acarretados por níveis de iluminação incompatíveis com 
o tipo de ocupações destinadas às vizinhanças.

Art. 31.  A Implantação e/ou Operação da Atividade somente poderá ser 
iniciada após a emissão da respectiva Autorização Ambiental e ou 
Licença compatível, sujeitando-se o requerente no caso de descum-
primento deste Artigo a imposição de penalidades administrativas e 
judiciais.

Parágrafo único - Iniciada a Implantação e/ou Operação de Atividade antes 
da emissão dos Atos Administrativos inerentes ao licenciamento 
solicitado, a SMMA comunicará o fato às respectivas entidades 
financiadoras, sem prejuízo da imposição de penalidades adminis-
trativas e judiciais.

Art. 32.  Quando do encerramento da Atividade, poluidora, degradadora e/ou 
modificadora do meio ambiente, a SMMA deverá ser informada atra-
vés de procedimento protocolado e dirigido ao Secretário Municipal 
de Meio Ambiente, instruído com os seguintes documentos:

          I. Declaração do empreendedor informando o encerramento e a situa-
ção ambiental da Atividade, inclusive a existência ou não de passivo 
ambiental, Anexo XX;

         II. Cópia da carteira de identidade e do CPF do representante legal da 
empresa;

        III. Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-
ção);

        IV. Cópia da Licença ou Autorização vigente;

         V. Certidão da empresa na Junta Comercial do Paraná;

        VI. Taxa de Licenciamento Ambiental conforme lei especifica.

     § 1º.  A SMMA deverá emitir documento sobre as condições do encerra-
mento da Atividade.

     § 2°.  Desde que atendidas exigências legais ambientais o mesmo rece-
berá a Certidão de Liberação Final, Anexo XXI. No caso de existên-
cia de passivo ambiental o encerramento da Atividade só se dará 
perante SMMA após o saneamento do passivo.

Art. 33.  Para uma Atividade já licenciada, mas que por algum motivo esteja 
atualmente em desacordo com a legislação ambiental vigente pode-
rá excepcionalmente ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta 
às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de 
título executivo extrajudicial.

      §1°.  Para casos de regularização de Atividades já em operação bem 
como para a renovação da Licença Simplificada ou da Licença 
de Operação, se for constatado o não atendimento dos padrões 
ambientais, em caráter excepcional a SMMA poderá firmar com o 
empreendedor Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, com base 
no art. 5º, § 6º da Lei Federal 7.347/1985, que terá eficácia de título 
executivo extrajudicial, com a finalidade de que este se ajuste às 
exigências legais para o tipo de empreendimento a ser regularizado, 
mediante cominações.

      §2°.  Enquanto o Termo de Ajustamento de Conduta estiver vigente, o Ato 
Administrativo ambiental definitivo não poderá ser expedido; será 
emitida Licença de Operação em caráter precário.

Seção V
Da Publicação das Súmulas

Art. 34.  Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento am-
biental, em qualquer de suas modalidades, sua renovação e a res-
pectiva concessão da licença serão objeto de publicação resumida, 
denominada súmula, às expensas do empreendedor, conforme mo-
delo aprovado pela Resolução CONAMA nº. 6, de 24/01/1986.

      §1°.  A súmula dos pedidos e das renovações, referidos no caput deste 
Artigo, deverão integrar o rol de documentos a serem apresentados 
a SMMA para instruir o procedimento de licenciamento requerido, 
assim como a súmula da licença concedida para fase que antecede 
o objeto do requerimento, quando esta fase existir.

      §2°.  A publicação da súmula da licença ambiental concedida deverá ser  
feita pelo empreendedor em até 30 (trinta) dias do deferimento e en-

caminhada pelo mesmo à SMMA para ser anexada ao procedimen-
to de Licenciamento Ambiental Municipal que deu origem à licença, 
sob pena de invalidação do Ato Administrativo.

Art. 35.  A publicação da súmula ambiental será no Diário Oficial do Municí-
pio, bem como em jornal regional ou local de grande circulação, ou 
em meio eletrônico.

      §1°.  Para dar celeridade ao procedimento de licenciamento será aceito 
o protocolo da solicitação de publicação no Diário Oficial do Municí-
pio, sem prejuízo da obrigatoriedade da comprovação da publicação 
antes da expedição da licença ambiental requerida.

      §2°.  As publicações em meio impresso deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – em original.

      §3°.  A publicação em meio eletrônico se dará no site da SMMA, e será 
efetivada por esta Secretaria desde que tenha sido previamente pu-
blicada no Diário Oficial do Município.

          I. no modelo da súmula em meio eletrônico do site da SMMA constará, 
também, o numero da edição do diário Oficial que contem a publica-
ção prévia.

         II. fica dispensada a comprovação da publicação da súmula em meio 
eletrônico.

Seção VI
Da Taxa de Licenciamento Ambiental Municipal

Art. 36.  A valoração do custo da Taxa de Licenciamento Ambiental será esta-
belecida de acordo com o disposto na Lei Municipal n° 12.345/2015.

Parágrafo único - O pedido de Licenciamento Ambiental Municipal fica sujei-
to ao recolhimento da Taxa de Licenciamento Ambiental, sendo seu 
pagamento condição prévia para análise do pedido.

Art. 37.  O valor da Taxa de Licenciamento Ambiental será apurado mediante 
a aplicação de alíquotas próprias às diversas modalidades de servi-
ços públicos a serem prestados para o atendimento do requerimen-
to, sendo que a somatória dos valores aferidos resultará no valor a 
ser recolhido pelo requerente, guardando a relação de proporciona-
lidade com o custo e a complexidade do serviço prestado.

Art. 38. A Taxa de Licenciamento Ambiental é compulsória, nos termos da 
Lei Municipal n°12.345/2015, e não poderá ser dispensada, salvo 
em casos expressos em lei, sendo que sua dispensa irregular ou 
aceite em menor valor obrigará o servidor a efetuar o respectivo 
recolhimento integral ou complementar, conforme a situação.

Parágrafo único - Em caso de equívoco devidamente justificado, será provi-
denciada junto ao empreendedor a regularização da Taxa de Licen-
ciamento Ambiental, nos termos da lei.

Art. 39.  A Taxa de Licenciamento Ambiental será devida por ocasião do re-
querimento dos Atos a ela pertinentes, sendo utilizada o custo da 
VR – Valor de Referencia, da data do efetivo pagamento.

     §1°.  As taxas referente à Autorização Florestal, e aos demais serviços 
ambientais constantes neste Decreto terão seu valor estipulado em 
tabelas específicas da Lei Municipal n°12.345/2015.

     §2°.  A apresentação e reapresentação de Estudos Ambientais e projetos 
técnicos inerentes a Atividade, mas, desvinculados do licenciamen-
to ambiental estarão sujeitos ao recolhimento de taxa conforme o 
disposto na Lei Municipal n°12.345/2015.

     §3°.  São dispensados da taxa referente à Autorização Florestal os pedi-
dos vinculados a licenciamento ambiental.

Seção VII
Das Cópias, Certidões ou Vistas de Processos Administrativos.

Art. 40. Os requerimentos de cópias de informações constantes de procedi-
mentos administrativos inerentes a Licenciamento Ambiental Muni-
cipal serão protocolados e processados conforme as disposições da 
Lei Federal nº. 10.650/2003, desde que instruídos com os seguintes 
documentos:

          I. Formulário de Pedido de Cópias de Informações em Processos 
(Anexo XXII), devidamente preenchido, contendo justificativa e de-
claração na qual o requerente assume a obrigação de não utilizar as 
informações colhidas para fins comerciais;

         II. Cópia da carteira de Identidade (RG) e do CPF/MF;

        III. Comprovante de pagamento da Taxa Ambiental especifica instituída 
na Lei Municipal n°12.345/2015.

     § 1º.  Para o caso do valor das cópias reprográficas excederem ao valor 
da taxa recolhida, o excedente será complementado pelo requeren-
te.

     § 2º.  O prazo para análise, decisão administrativa e atendimento aos re-
querimentos de cópias de processos administrativos é de 30 (trinta) 
dias a partir da data de seu protocolo.

Art. 41.  Nos requerimentos para expedição de Certidões para a defesa de 
direitos e esclarecimento de situações, na forma da Lei Federal nº 
9.051/1995, os interessados devem fazer constar os fins e razões 
do pedido e apresentar no pedido:

          I.  Cópia da carteira de Identidade (RG) e do CPF/MF;

         II.  Comprovante de pagamento da Taxa Ambiental especifica instituída 
na Lei Municipal n°12.345/2015.

Parágrafo único - As Certidões deverão ser expedidas no prazo de 15 (quin-
ze) dias, a contar da data do protocolo do requerimento.

Art. 42.  Os pedidos de cópias ou certidões que não estiverem devidamen-
te instruídos conforme os Artigos 40 e 41 serão indeferidos pela 
SMMA.

Art. 43.  Após a conclusão do procedimento administrativo concernente ao 
requerimento de cópias ou certidões, o mesmo deverá ser anexado 
ao respectivo procedimento administrativo objeto do pedido.

Art. 44.  É facultada a consulta, na presença de um funcionário da SMMA, de 
qualquer procedimento administrativo que trate de matéria ambien-
tal, assegurado o sigilo comercial, industrial, financeiro ou qualquer 
outro sigilo protegido por lei, bem como o relativo às comunicações 
internas dos órgãos e entidades governamentais, conforme dispos-
to na Lei Federal n° 10.650/2003, mediante preenchimento do For-
mulário de Consulta (Anexo XXIII), assinado pelo interessado.

Seção VIII
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Das Exigências para Casos Imobiliários Excepcionais na Instrução de
 Processos Administrativos

Art. 45.  Para efeito deste Decreto, consideram-se casos imobiliários excep-
cionais aqueles em que os imóveis estejam em condomínio, em 
processo sucessório, em situação irregular perante o Estado, Poder 
Judiciário, entidades financeiras ou que possuam ônus averbados 
na matrícula, tais como pacto comissório, usufruto, etc.

Art. 46.  Nos casos de imóvel hipotecado, a SMMA exigirá do requerente que 
providencie anuência prévia do credor da hipoteca.

Art. 47.  Nos casos de imóveis em condomínio todos os condôminos que 
constarem na matrícula imobiliária devem anuir ao pedido no pró-
prio requerimento, por anuência expressa a ser juntada ao procedi-
mento administrativo ou procuração por instrumento público.

Art. 48.  Nos casos de imóvel em sucessão por morte sem que se tenha 
iniciado o processo de inventário, o requerimento será formulado 
em nome do espólio, sendo exigida a certidão de óbito e anuência 
de todos os herdeiros no requerimento, por termo nos autos ou ain-
da por procuração por instrumento público e se houver menores, 
deverá ser juntado alvará judicial.

Art. 49.  Nos casos de imóvel em processo de inventário, o inventariante po-
derá requerer a autorização em nome dos demais herdeiros, desde 
que comprove sua condição.

Art. 50.  Nos casos de imóvel já inventariado e não registrado, a SMMA de-
verá exigir a apresentação do formal de partilha devidamente homo-
logado.

Parágrafo único - Estando o imóvel indiviso, deve constar a anuência dos 
condôminos nos termos do Artigo 54 deste Decreto.

Art. 51.  Nos casos de imóvel com cláusula de usufruto vitalício averbado 
na matrícula, o requerimento será assinado pelo usufrutuário com 
anuência expressa do proprietário.

Art. 52.  Nos casos de imóvel com cláusula de pacto comissório averbado na 
matrícula, será exigida a apresentação da anuência expressa dos 
transmitentes do imóvel.

Art. 53.  Nos casos de imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, o re-
querimento deverá ser assinado pelo seu representante legal com 
apresentação do contrato social ou estatuto da empresa, ou ainda, 
certidão da Junta Comercial do Estado do Paraná.

Parágrafo único - Não serão aceitos e/ou considerados requerimentos assi-
nados por terceiros ou em nome de pessoas e/ou técnicos respon-
sáveis, sem a apresentação de procuração do representante legal 
outorgando específicos ou plenos poderes para solicitar o Licencia-
mento Ambiental Municipal junto a SMMA.

Art. 54.  Nos casos de imóvel arrendado, o requerimento deverá ser formula-
do em nome do arrendatário, com anuência expressa do proprietá-
rio e instruído com a anexação do respectivo contrato.

Parágrafo único: Encerrado o contrato de arrendamento o órgão ambiental 
deverá ser imediatamente comunicado para providências cabíveis.

Art. 55.  Nos casos de imóvel registrado em nome do cônjuge não reque-
rente, a anuência expressa do cônjuge proprietário deverá constar 
necessariamente do requerimento, com a anexação da certidão de 
casamento. No caso de imóvel registrado em nome de ambos os 
cônjuges, o requerimento deverá ser por eles assinados.

Art. 56.  Nos casos de inexistência, por parte do requerente possuidor, de 
documento definitivo do imóvel (matrícula ou transcrição) do qual 
detenha a posse, deverá apresentar um dos seguintes documentos:

           I. Escritura pública de cessão de direitos possessórios ou declaração 
de confrontantes;

          II. Recibo comprovando a aquisição da posse e declaração de con-
frontantes;

         III.  Documento hábil expedido pelo Poder Público em caso de terras 
devolutas ou patrimoniais públicas.

Seção IX
Da Exigência de EIA/RIMA

Art. 57.  Considerando o tipo, o porte e a localização, dependerão de elabo-
ração de EIA/RIMA, a ser submetido à aprovação da SMMA, exce-
tuados os casos de competência estadual e federal, o Licenciamen-
to Ambiental Municipal de Atividades consideradas de significativo 
impacto ambiental, tais como:

           I. Distritos industriais e zonas estritamente industriais – ZEI;

          II. Projetos urbanísticos em áreas prioritárias para a conservação, le-
galmente instituídas;

         III. Loteamentos, condomínios e conjuntos habitacionais de alta den-
sidade demográfica quando situados em áreas prioritárias para a 
conservação, legalmente instituídas;

         IV. Pólos turísticos quando situados em áreas prioritárias para a con-
servação, legalmente instituídas;

          V. Qualquer Atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produ-
tos similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia;

        VI. Projetos agropecuários quando se tratar de áreas prioritárias para a 
conservação legalmente instituídas, inclusive nas áreas de proteção 
ambiental;

       VII. Nos casos de Atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio Es-
peleológico, Geológico e Paleontológico Nacional;

       VIII. Extração de minérios.

Parágrafo único: Dependerão também da elaboração de EIA/RIMA demais 
Atividades se assim estiver estabelecido nas suas respectivas Ins-
trução Normativa.

CAPÍTULO II
Dos Atos Administrativos do Licenciamento Ambiental Municipal

Art. 58.  A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e 
operação de Atividade utilizadora de recursos ambientais no Mu-
nicípio de Ponta Grossa, considerada efetiva e/ou potencialmente 
poluidora e/ou degradadora, capaz sob qualquer forma de causar 
degradação ambiental, dependerá de prévio Licenciamento Am-
biental Municipal a ser solicitado junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente – SMMA e, quando couber, do Instituto Ambiental do 

Paraná – IAP e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis - IBAMA, sem prejuízo de outras licenças 
legalmente exigíveis.

Parágrafo único - As Atividades mencionadas no “caput” deste artigo estão 
contempladas na Tabela I do Anexo VIII deste Decreto.

Seção I
Da Autorização Ambiental – AA

Art. 59.  A Autorização Ambiental deverá requerida antes da implantação da 
Atividade e tem por objetivos:

           I. Aprovar a localização da Atividade;

          II. Autorizar a instalação, operação e/ou implementação da Atividade 
de acordo com as especificações constantes dos requerimentos, 
cadastros, planos, programas e/ou projetos aprovados;

         III. Estabelecer as medidas de controle ambiental e os demais condi-
cionantes a serem cumpridas pelo requerente.

Parágrafo único - A Autorização Ambiental é um ato administrativo aplicá-
vel apenas no caso de Atividade que possa acarretar alterações ao 
meio ambiente por curto e certo espaço de tempo, de caráter tempo-
rário, que não caracterizem instalações permanentes.

Art. 60.  A Autorização Ambiental é passível de prorrogação, a critério da 
CRL - SMMA.

Seção II
Da Licença Simplificada – LS

Art. 61.  A Licença Simplificada – LS deverá ser requerida antes da implanta-
ção da Atividade e tem por objetivos:

          I. Aprovar a localização e a concepção da Atividade;

         II.  Atestar a viabilidade ambiental da Atividade;

        III.  Estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendi-
dos nas fases de implantação da Atividade, respeitadas a legislação 
integrante e complementar do plano diretor municipal ou legislação 
correlata e as normas federais e estaduais incidentes;

        IV.  Autorizar sua instalação e operação de acordo com as especifi-
cações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e 
demais condicionantes determinadas pela SMMA.

Art. 62.  A renovação de Licença Simplificada de uma Atividade deverá ser 
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da 
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva Licença, 
ficando este automaticamente renovado até manifestação definitiva 
da SMMA.

Parágrafo único - Quando do requerimento de renovação da Licença Sim-
plificada, será exigida a apresentação dos relatórios periódicos dos 
trabalhos de monitoramento, controle e/ou recuperação ambiental 
previstos nas Licenças anteriores, devidamente assinados pelo téc-
nico responsável.

Seção III
Da Licença Prévia – LP

Art. 63.  A Licença Prévia deverá ser requerida na fase preliminar de plane-
jamento da Atividade e tem por objetivos:

         I. Aprovar a localização e a concepção da Atividade;

        II. Atestar a viabilidade ambiental da Atividade;

       III. Estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem aten-
didos nas próximas fases de implementação da Atividade, res-
peitadas a legislação integrante e complementar do Plano Diretor 
Municipal ou legislação correlata e as normas federais e estaduais 
incidentes;

       IV. Estabelecer limites e critérios para lançamento de efluentes líqui-
dos, resíduos sólidos, emissões gasosas e sonoras no Meio Am-
biente, adequados aos níveis de tolerância para a área requerida e 
para a tipologia da Atividade;

        V. Exigir a apresentação de propostas de medidas de controle ambien-
tal em função dos impactos ambientais que serão causados pela 
implantação da Atividade.

Art. 64. A Licença Prévia para Atividade considerada efetiva ou potencial-
mente causadora, de significativa degradação do meio ambiente, 
quando couber, dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental 
e respectivo Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), ao qual se 
dará publicidade, garantida a realização de Audiências Públicas de 
acordo com regulamentação específica.

Art. 65.  A Licença Prévia não autoriza o início da implantação da Atividade.

Art. 66.  A Licença Prévia não permite renovação.

Parágrafo único - Vencido o prazo de validade da Licença Prévia, sem que 
tenha sido solicitada a Licença de Instalação, o procedimento admi-
nistrativo será arquivado e o requerente deve solicitar nova Licença 
Prévia considerando eventuais mudanças das condições ambien-
tais da região onde se requer a instalação da Atividade.

Seção IV
Da Licença de Instalação – LI

Art. 67.  A Licença de Instalação deverá ser requerida após obtenção da 
Licença Prévia e antes da implantação da Atividade, tendo por obje-
tivos:

         I. Aprovar as especificações constantes dos planos, programas e pro-
jetos apresentados incluindo as medidas de controle ambiental e, 
demais condicionantes previstas na Licença Prévia;

        II. Autorizar o início da implantação da Atividade e os testes dos siste-
mas de controle ambiental, sujeitos à inspeção da SMMA.

Art. 68.  A Licença de Instalação somente poderá ser concedida para Ativida-
de que já disponha de Licença Prévia - LP.

Art. 69.  Durante a execução das obras de instalação, das medidas e/ou dos 
sistemas de controle ambiental, a SMMA poderá exigir relatórios 
que comprovem a conclusão das etapas sujeitas ao seu controle, 
bem como relatório do término das obras.

Art. 70.  O empreendedor deve solicitar Renovação da Licença de Instala-

ção, toda vez que a instalação da obra for se prolongar por prazo 
superior ao fixado na Licença.

Parágrafo único - A renovação da Licença de Instalação deverá ser re-
querida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da 
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva Licença, 
ficando este automaticamente prorrogado até manifestação defini-
tiva da SMMA.

Seção V
Da Licença de Operação – LO

Art. 71.  A Licença de Operação deverá ser requerida após a obtenção da 
Licença de Instalação e antes do início efetivo da Atividade, tendo 
por objetivos:

         I.  Autorizar o inicio da Atividade;

        II.  A realização de vistoria por técnico habilitado da SMMA, com vistas 
à verificação do efetivo cumprimento do que constar das licenças 
anteriores como medidas de controle ambiental e as condicionantes 
determinadas para a Operação;

Art. 72.  A renovação de Licença de Operação de uma Atividade deverá ser 
requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da 
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva Licença, 
ficando este automaticamente renovado até manifestação definitiva 
da SMMA.

Parágrafo único - Quando do requerimento de renovação de Licença de 
Operação, será exigida a apresentação dos relatórios periódicos 
dos trabalhos de monitoramento, controle e/ou recuperação am-
biental previstos nas Licenças anteriores, devidamente assinados 
pelo técnico responsável.

Seção VI
Licença para Regularização de Atividade – LSR ou LOR

Art. 73.  A regularização ambiental de Atividade deverá ser requerida no 
caso de se tratar de Atividade já existente que ainda não esteja li-
cenciada e cujo início de funcionamento comprovadamente tenha 
sido anterior a 1998, e, no caso de Atividade que possua dispensa 
do licenciamento emitida pelo órgão ambiental estadual - IAP antes 
da emissão deste Decreto e que nele esteja enquadrada como pas-
sível de Licenciamento Ambiental Municipal.

Parágrafo único: A LOR poderá ser requerida também conforme estabeleci-
do na alínea "b" do § 6° do Artigo 7°, deste Decreto.

Art. 74.  Poderá ser requerida Licença Simplificada para Regularização de 
Atividade – LSR ou Licença de Operação para Regularização de Ati-
vidade - LOR, de acordo com o enquadramento estabelecido para o 
porte da Atividade na Instrução Normativa a ela correspondente.

Art. 75.  Ambas as Licenças para Regularização de Atividades autorizam a 
operação da Atividade, desde que atendidas as medidas de contro-
le ambientais e condicionantes determinados pela SMMA para sua 
operação.

Art. 76.  Para a concessão da LSR e da LOR serão observados a localiza-
ção, o passivo ambiental apurado e a possibilidade de se manter a 
Atividade em funcionamento, atendidos os limites, as condições e 
os padrões ambientalmente adequados e legalmente exigidos.

Art. 77.  No caso da impossibilidade de emissão da licença requerida, pode-
rá excepcionalmente ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta 
– TAC (Anexo XII) às exigências legais, mediante cominações, que 
terá eficácia de título executivo extrajudicial.

     § 1º.  Para elaboração e assinatura do TAC serão necessárias avaliação 
técnica e manifestação da Procuradoria Geral do Município.

     § 2º.  A liberação final das licenças para regularização de Atividades so-
mente ocorrerá após o cumprimento das obrigações constantes do 
TAC. Enquanto o Termo de Ajustamento de Conduta estiver vigente 
será emitida uma licença em caráter precário.

Art. 78. A renovação da LSR e da LOR deverá ser requerida com ante-
cedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu 
prazo de validade, fixado nas respectivas Licenças, ficando este 
automaticamente renovado até manifestação definitiva da SMMA.

Parágrafo único - No requerimento de renovação das licenças do caput, 
será exigida a apresentação dos relatórios periódicos dos trabalhos 
de monitoramento, controle e/ou recuperação ambiental previstos 
nas Licenças anteriores, devidamente assinados pelo técnico res-
ponsável, assim como documentos adicionais constantes das Ins-
truções Normativas IN-LA pertinente.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 79.  Todas as solicitações relacionadas com o presente Decreto deverão 
ser formalizadas através de requerimentos específicos, que serão 
obrigatoriamente protocolados na SMMA.

      §1°.  Os procedimentos inerentes às solicitações referidas no caput que 
não possam ser realizados na plataforma REDESIM deverão ser 
feitos em protocolo físico enquanto não for disponibilizada pelo 
Município plataforma específica, regulamentada por ato do poder 
executivo sob coordenação da SMMA.

     § 2º.  Para a formalização dos requerimentos citados no caput deste arti-
go e para o fornecimento de informações cadastrais, o interessado 
deverá obrigatoriamente utilizar-se de formulários próprios, pré-im-
pressos, instituídos pela SMMA para tal e disponíveis no site da 
SMMA, internet.

     § 3º.  O requerente deverá anexar ao pedido citado no caput deste artigo 
o rol de documentos estabelecidos neste Decreto e/ou Instrução 
Normativa – LA, pertinente.

     § 4º.  Na instrução dos procedimentos administrativos é obrigatória aos 
funcionários da SMMA a utilização dos formulários instituídos ofi-
cialmente para cada modalidade e finalidade relacionadas ao Licen-
ciamento Ambiental Municipal, ficando terminantemente proibida a 
utilização de quaisquer outros.

Art. 80.  Conforme disposto no Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, o 
Secretário Municipal de Meio Ambiente fica autorizado a:

           I.  Representar o Município nos Termos de Ajustamento de Conduta 
e de Compromisso Ambiental – TAC e TC respectivamente, como 
compromitente;

          II.  Expedir Instruções Normativas específicas através das quais serão 
estabelecidos critérios e procedimentos a serem adotados para 
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cada Atividade que deverá ser submetida a análise de Licenciamen-
to Ambiental Municipal, constante da Tabela I do Anexo VIII deste 
Decreto e as que vierem a ser incluídas a posteriore, assim como 
para Atividades Florestais conforme Tabela II, deste mesmo anexo.

Parágrafo único - A elaboração das Instruções Normativas deverá tomar 
por base as instruções técnicas e resoluções em uso pelo órgão 
ambiental estadual – IAP, procedendo a adequações necessárias a 
realidade local com atenção as demais legislações pertinentes, em 
âmbito federal e estadual.

Art. 81.  Caberá a SMMA a aplicação e fiscalização para o fiel cumprimento 
deste Decreto e das normas dele decorrentes.

Parágrafo único: Situações afins não contempladas neste Decreto deverão 
ser submetidas à análise da equipe técnica do setor de Licencia-
mento Ambiental da SMMA.

Art. 82. Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 01 de fevereiro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

ANEXO I – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO II – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO III – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO IV – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO V – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO VI – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO VII – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO VIII – DECRETO N° 10.996/2016

TABELA I – ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
MUNICIPAL

GRUPO DE 
ATIVIDADE ATIVIDADE ESPECÍFICA CLASSIFICAÇÃO

INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 

SMMA.. ( 
LA - N° )

1. Extração 
Mineral

1.1 Cascalheira Terceiros Todas 1- 001
Organizações Públicas Todas 1-001A

1.2
Extração de 
pedras irregu-
lares de modo 
artesanal

Terceiros Todas 1-002

Organizações Públicas Todas 1-002A

2.Agrope-
cuárias e 
Silvicul-
turais

2.1 Suinocultura 

Produção de leitões 
(sistema 1) até 100 matrizes 

2-001Ciclo completo 
(sistema 2) até 50 matrizes

Terminação (sistema 3) até 500 animais
2.2 Avicultura area de confinamento até 10000m² 2-002

2.3 Piscicultura 

AÇUDES: Área de Lamina Dagua 
até 20.000m² com produção de até 
5.000Kg/Ano 2-003VIVEIROS escavados: Área de Lamina 
Dagua até 20.000m² com produção de 
até 5.000Kg/Ano 

3. Indus-
triais 3.1 Industria

AC de até 2.000m², Investimento 
Total até 8.000 UPF/PR e até 50 
empregados. 

3-001

4. Constru-
ção Civil

4.1 Construção, Pavimentação, Recapea-
mento Asfáltico Todas 4-001

4.1A Micro drenagem URBANA de águas 
pluviais Todas 4-001A

4.2 Conservação, Manutenção e Restauração 
de estrada MUNICIPAL Todas 4-002

4.3 Terraplenagem Para Atividades licenciadas pelo 
Municipio, constantes nesta tabela 4-003

5. Serviços 
e Infraes-
trutura

5.1 Eletrificação Rural Todas, exceto as que demandem 
supressão de Arvores 5-001

5.2
Estrutura para a captação superficial (rios 
e minas) e subterrânea, como também per-
furação e operação de poço tubular raso

 Todas 5-002

5.3
Rede de distribuição, adutora,reservatório 
e elevatória de sistemas de abasteci-
mento de água

 Todas 5-003

5.4 Coletor tronco e rede coletora de esgoto  Todas 5-004

5.5
Unidade de tratamento simplificado das 
águas de captações superficiais e subterrâ-
neas (apenas cloração + fluoretação) 

Todas 5-005

5.6
Estação Comercial Emissora de Campos 
Eletromagnéticos, utilizada para sistemas 
de telecomunicações dos serviços 
regulamentados pela ANATEL 

Todas 5-006

6. Gestão de 
Resíduos

6.1 Serviço de Coleta e Transporte de 
Resíduos da Construção Civil Todas 6-001

6.1A Tratamento e Disposição Final de Resíduos 
da Construção Civil

Unidades de Beneficiamento e 
Aterros de Reservação 6-001A 

6.2 Barracão para triagem de resíduos urbanos 
recicláveis Todas 6-002

OBS: AC: área construida total
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TABELA I – ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
MUNICIPAL (...continuação)

GRUPO DE 
ATIVIDADE ATIVIDADE ESPECÍFICA CLASSIFICAÇÃO

INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 
SMMA ( LA 

- N° )

7. Comer-
ciais e 
Serviços

7.1 Lavador de veículos Todas 7-001

7.2
Prestador de serviço de controle 
fitossanitário e de controle de  vetores e 
pragas urbanas

Todas, em área Urbana 7-002

7.3 Transportadora de cargas, exceto de resí-
duos perigosos e produtos perigosos Todas 7-003

7.4
Oficina mecânica e estabelecimento 
para manutenção e reparo de veículo 
automotor

Todas 7-004

7.5 Supermercado Ate 5.000m² - AC ou AI 7-005

7.6 Shopping center Entre 5.000 m² e 100.000m² de 
ABL ou AI 7-006

7.7 Meio de hospedagem Todas, em área Urbana 7-007

7.8 Estabelecimento de ensino público 
e privado Todas 7-008

7.9 Comércio varejista de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) Todas                                                                         7-009

7.10 Gráfica
AC de até 2.000m², Investimento 
Total até 8.000 UPF/PR e  até 50 
empregados. 

7-010

7.11 Lavanderia Domiciliar                                                                              7-011

7.12 Posto de Combustíveis e/ou Retalhista 
de Combustíveis

Todas as novas implantações a 
partir da publicação deste Decreto 
Municipal

7-012

8.Serviços 
médico, 
hospitalar, 
aboratorial e 
veterinário

8.1 Hospital Até 80 leitos 8-001

8.2 Serviço de saúde
Volume de geração de resíduos 
até 30 litros/ Dia, exceto os que 
produzem resíduos quimioterápicos 
ou radioativos

8-002

9. Turisticas 
e de Lazer 9.1 Kartódromo, autódromo, pista de 

motocross, ciclovia, entre outras Todas com AC de até 10.000 m²            9-001

10.Imobi-
lária

10.1 Loteamento Todas 10-001
10.2 Conjunto Habitacional de Interesse Social Todas 10-002

10.2A Conjunto Habitacional, Geral Todas, exceto as de Interesse Social. 10-002A

10.3
Parcelamento do solo urbano para fins 
habitacionais e comerciais  - Des-
membramento

Todas 10-003

OBS: AC: área construida total; ABL: área bruta locável total; AI: área impermeabilizada total.

TABELA II – ATIVIDADES FLORESTAIS PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO
GRUPO DE 
ATIVIDADE ATIVIDADE ESPECÍFICA CLASSIFICAÇÃO ATO            

SMMA
INSTRUÇÃO 
NORMATIVA 

SMMA ( AF - N° )

11. Florestal

11.1
Supressão de vegetação se-
cundária em estágio inicial de 
regeneração 

"Todas em área ubana,  para fins 
de construções / edificações 
/ Atividades Imobiliárias em 
perímetros 
urbanos"

AF

11-001

11.2

Aproveitamento de material lenho-
so, para exemplares secos, em 
pé e/ou caídos naturalmente, em 
áreas de ocorrência de acidentes 
ambientais em áreas urbanas.

Até 100 m3 e para as espécies 
ameaçadas de extinção volume de 
15 m³ a cada 5 (cinco) anos sem 
fins comerciais por imóvel

11-002

11.3
Corte de espécies florestais 
nativas isoladas em áreas urbanas 
consolidadas.

Somente para fins de edificações 
e árvores que ponham em risco 
a vida e o patrimônio público 
ou privado

11- 003

11.4 Corte de espécies nativas planta-
das em imóvel urbano.

Todas, exceto espécies ameaça-
das de extinção e integrantes de 
remanescentes florestais

11- 004

11.5

Supressão de espécies florestais 
exóticas em área de preservação 
permanente, para substituição 
com espécies florestais nativas, 
através de Projeto Técnico.

Todos os casos 11- 005

TABELA III - VALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A 
LICENCIAMENTO

ATO ADMINISTRATIVO - SMMA ATIVIDADES* PRAZO MÍNIMO PRAZO MÁXIMO
Licença Simplificada – LS  
Simplificada para Regularização - LSR

Todos os Grupos de Ativida-
des previstos na Tabela 1 _ 06 (seis) anos, 

Renovável

Licença Prévia - LP Todos os Grupos de Ativida-
des previstos na Tabela 1 _ 02 (dois) anos, não 

Renovável

Licença de Instalação - LI Todos os Grupos de Ativida-
des previstos na Tabela 1 _ 02 (dois) anos, 

Renovável

Licença de Operação – LO 
Licença de Operação para Regula-
rização - LOR

Grupo de Atividade 3 _
Vide Anexo IV 
da Res. CEMA 

065/2008.

Grupo de Atividades 6 _
02 (dois) anos, 

Renovável a Critério 
da SMMA

Grupo de Atividades 1,8 _
04 (quatro) anos, 

Renovável a critério 
da SMMA

Grupo de Atividades 
2,4,5,7,9,10 _

06 (seis) anos, 
Renovável a critério 

da SMMA

Autorização Ambiental - AA Todos os Grupos Previstos 
na Tabela 1 01 (um) mês 01 (um) ano

Certidão de Inexigibilidade - CI Todos os Grupos Previstos 
na Tabela 1 _ 06 (seis) anos, 

Renovável

Obs.: (*) Atividades contempladas no presente Decreto Municipal.

TABELA IV – VALIDADE DE AUTORIZAÇÕES FLORESTAIS
TIPO DE ATIVIDADE FLORESTAL PRAZO MÍNIMO PRAZO MÁXIMO

Supressão de vegetação secundária em estágio inicial 
de regeneração em áreas urbanas. 01 (um) mês 01 (um) ano renovável por 06 

(seis) meses
Aproveitamento de material lenhoso, para exem-
plares secos, em pé e/ou caídos naturalmente, em 
áreas de ocorrência de acidentes ambientais em 
áreas urbanas.

01 (um) mês 01 (um) ano renovável por 06 
(seis) meses

Corte de espécies florestais nativas isoladas em áreas 
urbanas consolidadas. 01 (um) mês 01 (um) ano renovável por 06 

(seis) meses
Corte de espécies nativas plantadas em imóvel 
urbano. 01 (um) mês 01 (um) ano renovável por 06 

(seis) meses
Supressão de espécies florestais exóticas em área 
de preservação permanente, para substituição com 
espécies florestais nativas, através de projeto técnico.

De acordo com 
plano de execução 
do projeto técnico

01 (um) ano renovável a critério 
da SMMA

ANEXO IX – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO X – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO XI – DECRETO N° 10.996/2016

Verso do ANEXO XI – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO XII – DECRETO N° 10.996/2016

TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PONTA GROSSA, Poder Executivo Municipal inscrita no CNPJ/MF sob nº 
76175884/0001-87, com sede na Av. Visconde de Taunay, 950, bairro da 
Ronda, na cidade de Ponta Grossa, neste ato representada por (nome do 
representante da SMMA e cargo: Secretário, Chefe de Departamento ou de 
Divisão), doravante denominado de COMPROMITENTE, e do outro lado, 
(nome do empreendedor), portador do CPF/MF n° (número do CPF) e do 
RG n° (número do RG/ESTADO), residente na (o) (endereço completo do 
empreendedor, rua, n°, bairro, CEP, cidade, estado), (nacionalidade, estado 
civil, profissão), doravante denominado de COMPROMISSÁRIO, nos termos 
do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei Federal n° 7.347/85 e artigo 585, VII do 
Código de Processo Civil, e artigo 10 da Lei Federal n° 6.938/81 e artigo 17 
do Decreto Federal n° 99.274/90, celebram o presente TERMO DE AJUS-
TAMENTO DE CONDUTA, em caráter irrevogável, na forma estabelecida 
pelas cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Tem o presente TAC como objeto o ajustamento da conduta do COMPRO-
MISSÁRIO às exigências legais ambientais vigentes, mediante a adoção de 
medidas específicas para sua regularização ambiental perante o órgão am-
biental e a sociedade, visando obter as condições mínimas necessárias para 
a obtenção do competente licenciamento ambiental.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
A fim de regularizar-se ambientalmente, o COMPROMISSÁRIO, assume 
perante a COMPROMITENTE as obrigações abaixo relacionadas, suspen-
dendo-se, o processo administrativo de licenciamento ambiental, protocolado 
junto a esta SMMA, até o cumprimento integral das mesmas, considerando o 
prazo estipulado na Cláusula Terceira:
- OBRIGAÇÃO 1
- OBRIGAÇÃO 2
- .....................................
- OBRIGAÇÃO n

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
O prazo para o cumprimento das obrigações assumidas na cláusula anterior 
será de (expressar numérica e por extenso o prazo concedido), podendo o 
mesmo ser prorrogado por mais (prazo excedente - que não deve ser supe-
rior a 50% do inicialmente concedido) dias pelo COMPROMITENTE, quando 
da impossibilidade do seu cumprimento em casos fortuitos ou de força maior, 
desde que requerido e devidamente justificado pelo COMPROMISSÁRIO por 
escrito e protocolado junto a SMMA, com antecedência mínima de (prazo 
para requerimento de prorrogação) dias da data de vencimento estabelecida 
para cumprimento do Termo ora firmado.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
Fica assegurado ao COMPROMITENTE o direito de fiscalizar o cumprimento 
das obrigações assumidas na cláusula segunda, sem prejuízo das prerrogati-
vas do poder de polícia a ser por ele exercido, como decorrência da aplicação 
da legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Independente da fiscalização exercida pelo COM-
PROMITENTE obriga-se o COMPROMISSÁRIO a informar, no prazo máxi-
mo de 15 (quinze) dias, após a conclusão de cada uma das etapas previstas 
no cronograma - constante na Cláusula Segunda, o estágio de andamento 
das obrigações assumidas no presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA – CONCESSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
REQUERIDO
Após verificação in loco, a COMPROMITENTE elaborará LAUDO DE VERI-
FICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO TAC por profissional habilitado, no qual 
constará expressamente se as obrigações assumidas foram cumpridas inte-
gralmente ou não pelo COMPROMISSÁRIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constando no Laudo de Verificação que as 
obrigações assumidas foram cumpridas integralmente e comprovada a 
inexistência de quaisquer óbices administrativos, técnicas e/ou legais para 
INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO da Atividade, dar-se-á continuidade no processo 
deliberativo de licenciamento ambiental requerido pelo COMPROMISSÁRIO.

CLÁUSULA SEXTA - DO INADIMPLEMENTO
O não cumprimento parcial ou integral das obrigações assumidas na cláu-
sula segunda, dentro do prazo estabelecido na cláusula terceira, sujeitará o 
COMPROMISSÁRIO, além da perda do direito à continuidade do processo 
deliberativo de licenciamento ambiental previsto na Cláusula Quinta, à apli-
cação das penalidades e sanções cabíveis nos termos da Lei Federal n° 
9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais e de seu Decreto n° 6.514/08, sem 
prejuízo da reparação do dano ambiental causado (deve ser estabelecido 
valor de multa diária).

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A celebração deste TAC não impede a aplicação 
de quaisquer sanções administrativas e judiciais frente a futuro descumpri-
mento pelo COMPROMISSÁRIO das normas ambientais vigentes.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Enquanto perdurar a inadimplência, o COM-
PROMISSÁRIO não terá direito à obtenção de quaisquer Atos Administra-
tivos ambientais, tais como: Anuências Prévias, Certidões Negativas, Licen-
ciamentos e Autorizações Ambientais e/ou Florestais.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO
O presente TAC tem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do 
artigo 5º, parágrafo 6º da Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Grossa – Paraná com exclusividade, 
para dirimir quaisquer questões provenientes do presente Termo. O presente 
TAC, depois de lido e acatado, é assinado em 03 (três) vias de igual teor, 
perante duas testemunhas, para que surta os devidos efeitos legais.

Local e data:  (cidade, Dia de Mês de Ano)

 Nome e assinatura do representante da SMMA:
 
 Nome e assinatura do COMPROMISSÁRIO:

 Nome, assinatura e identidade da 1ª testemunha:

 Nome, assinatura e identidade da 2ª testemunha:

Croqui da Propriedade, destacando a área objeto do ajustamento de conduta 
ambiental.

ANEXO XIII – DECRETO N° 10.996/2016

TERMO DE COMPROMISSO - TC

Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PONTA GROSSA, Poder Executivo Municipal inscrita no CNPJ/MF sob nº 
76175884/0001-87, com sede na Av. Visconde de Taunay, 950, bairro da 
Ronda, na cidade de Ponta Grossa, neste ato representada por (nome do 
representante da SMMA e cargo: Secretário, Chefe de Departamento ou de 
Divisão), doravante denominado de COMPROMITENTE, e do outro lado, 
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(nome do empreendedor), portador do CPF/MF n° (número do CPF) e do 
RG n° (número do RG/ESTADO), residente na (o) (endereço completo do 
empreendedor, rua, nº, bairro, CEP, cidade, Estado), (nacionalidade, estado 
civil, profissão), doravante denominado de COMPROMISSÁRIO, nos ter-
mos do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei Federal n° 7.347/85 e artigo 585, 
VII do Código de Processo Civil, e artigo 10 da Lei Federal n° 6.938/81 e 
Artigo 17 do Decreto Federal n° 99.274/90, celebram o presente TERMO 
DE COMPROMISSO, em caráter irrevogável, na forma estabelecida pelas 
cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
Tem o presente TC como objeto o ajustamento da conduta do COMPRO-
MISSÁRIO às exigências legais ambientais vigentes, mediante a adoção 
de medidas específicas para sua regularização ambiental perante o órgão 
ambiental e a sociedade e sua respectiva compensação, visando obter as 
condições mínimas necessárias para a obtenção do competente licencia-
mento ambiental.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
A fim de regularizar-se ambientalmente, o COMPROMISSÁRIO, assume 
perante a COMPROMITENTE as obrigações abaixo relacionadas, suspen-
dendo-se, o processo administrativo de licenciamento ambiental, protocolado 
junto a esta SMMA, até o cumprimento integral das mesmas, considerando o 
prazo estipulado na Cláusula Terceira:
- OBRIGAÇÃO 1
- OBRIGAÇÃO 2
- .....................................
- OBRIGAÇÃO n

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO
O prazo para o cumprimento das obrigações assumidas na cláusula anterior 
será de (expressar numérica e por extenso o prazo concedido), podendo o 
mesmo ser prorrogado por mais (prazo excedente - que não deve ser supe-
rior a 50% do inicialmente concedido) dias pelo COMPROMITENTE, quando 
da impossibilidade do seu cumprimento em casos fortuitos ou de força maior, 
desde que requerido e devidamente justificado pelo COMPROMISSÁRIO por 
escrito e protocolado junto a SMMA, com antecedência mínima de (prazo 
para requerimento de prorrogação) dias da data de vencimento estabelecida 
para cumprimento do Termo ora firmado.

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO
Fica assegurado ao COMPROMITENTE o direito de fiscalizar o cumprimento 
das obrigações assumidas na cláusula segunda, sem prejuízo das prerrogati-
vas do poder de polícia a ser por ele exercido, como decorrência da aplicação 
da legislação ambiental federal, estadual e municipal vigentes. 

PARÁGRAFO ÚNICO – Independente da fiscalização exercida pelo COM-
PROMITENTE obriga-se o COMPROMISSÁRIO a informar, no prazo máxi-
mo de 15 (quinze) dias, após a conclusão de cada uma das etapas previstas 
no cronograma - constante na Cláusula Segunda, o estágio de andamento 
das obrigações assumidas no presente Termo.

CLÁUSULA QUINTA – CONCESSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
REQUERIDO
Após verificação in loco, a COMPROMITENTE elaborará LAUDO DE VERI-
FICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO TC por profissional habilitado, no qual 
constará expressamente se as obrigações assumidas foram cumpridas inte-
gralmente ou não pelo COMPROMISSÁRIO.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constando no Laudo de Verificação que as 
obrigações assumidas foram cumpridas integralmente e comprovada a 
inexistência de quaisquer óbices administrativos, técnicas e/ou legais para 
INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO da Atividade, dar-se-á continuidade no processo 
deliberativo de licenciamento ambiental requerido pelo COMPROMISSÁRIO.

CLÁUSULA SEXTA - DO FORO
Fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Grossa – Paraná com exclusividade, 
para dirimir quaisquer questões provenientes do presente Termo. O presente 
TAC, depois de lido e acatado, é assinado em 03 (três) vias de igual teor, 
perante duas testemunhas, para que surta os devidos efeitos legais.

Local e data:  (cidade, Dia de Mês de Ano)

 Nome e assinatura do representante da SMMA:

 Nome e assinatura do COMPROMISSÁRIO:

 Nome, assinatura e identidade da 1ª testemunha:

 Nome, assinatura e identidade da 2ª testemunha:

Croqui da Propriedade, destacando a área objeto do termo de Compromisso 
Ambiental.

ANEXO XIV – DECRETO N° 10.996/2016
(Frente)

ANEXO XIV – DECRETO N° 10.996/2016
(Verso)

ANEXO XV – DECRETO N° 10.996/2016

CERTIDÃO QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

(Emitida pelo Município)

(Modelo)

Declaramos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - 
PMPG que a Atividade abaixo descrita, está localizada neste Município e 
que o Local e o Tipo de Atividade estão em conformidade com a legislação 
municipal aplicável ao Uso e Ocupação do Solo (n° do diploma legal perti-
nente), bem como atendem as demais exigências legais e administrativas 
perante este Município.

Empreendedor:
CPF/CNPJ:
Nome da Atividade:
Endereço:
Bairro:
CEP:
Telefone:

Local e Data

___________________________________
Nome, assinatura e carimbo do Prefeito Municipal 
e/ou, por delegação, do Secretário Municipal 
responsável pelo Uso do Solo do Município.
_____________________________________________________________

ANEXO XVI – DECRETO N° 10.996/2016

CERTIDÃO NEGATIVA DE PASSIVOS AMBIENTAIS

(Modelo)

Declaramos para os devidos fins que a Atividade de......................(tipo de 
Atividade), a qual tem como representante legal o Sr(a)....................., CPF/
CNPJ ..................., bem como o Imóvel onde será implantada, situado a 
..(endereço completo).., não possuem registro de Passivo Ambiental em 
nossos arquivos.

Local e Data

______________________________________________
Representante legal do Órgão questionado

OBS:

*Esta certidão deverá ser fornecida em papel timbrado do órgão requisitado.

** Em caso positivo, a declaração devera conter no mínimo os mesmo 
dados acima referidos, alem da descrição detalhada do passivo e situação 
do tramite do processo. 

*** Nos casos positivos em que já exista TAC, Anexar uma cópia do mesmo 
a certidão.
_____________________________________________________________

ANEXO XVII – DECRETO N° 10.996/2016

CERTIDÃO NEGATIVA DE PENDÊNCIAS AMBIENTAIS DO EMPREEN-
DEDOR

(emitida pelo Ministério Público, IBAMA, IAP)

(Modelo)

Declaramos para os devidos fins que o Sr(a)...................., CPF/CNPJ 
......................., representante legal da Atividade: ............................(tipo de 
Atividade), situada........... (endereço completo)..,não possui registro de Auto 
de Infração Ambiental, Ação Judicial Ambiental, Termo de Ajustamento de 
Conduta, Termo de Compromisso, débitos em dívida ativa, ou quaisquer ou-
tros Débitos referente Processos Ambientais em nossos registros.

Local e Data

____________________________________________
Representante legal do Órgão questionado

OBS:

*Esta certidão deverá ser fornecida em papel timbrado do órgão requisitado.

** Em caso positivo, a declaração devera conter no mínimo os mesmo da-
dos acima referidos, alem da descrição detalhada da Pendência, e situação 
do tramite do processo. 

*** Nos casos positivos em que já exista pendência ambiental, Anexar uma 
cópia do processo de origem do Auto de infração ambiental, Ação Judicial 
Ambiental, Termo de Ajustamento de Conduta, Termo de Compromisso, 
Débitos em dívida ativa referente Processos ambientais.
_____________________________________________________________

ANEXO XVIII – DECRETO N° 10.996/2016

DECLARAÇÃO DO INTERESSADO ASSUMINDO AS CONDICIONANTES 
DO LICENCIAMENTO PARA SUA REGULARIZAÇÃO EM QUALQUER 

FASE.
(readequação da licença ambiental vigente, em qualquer fase, devido a 

Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da empresa)

(Modelo)

Eu.....................................,CPF/CNPJ.....................................,residente à 
Rua ............. nº......., Município:...............Declaro que assumo todas as 
responsabilidades administrativas, criminais e civil com relação às condi-
cionantes referentes à Licença/Autorização nº.................., relativo a Ativida-
de........................................(tipo de Atividade), situada..................(endereço 
completo), para efeitos de alteração da Razão Social e/ou Estatuto ou Con-
trato Social da Empresa, me comprometendo ainda a cumprir na integra as 
condicionantes e todos os prazos por elas definidas.

Local e Data

_________________________
      Assinatura do Requerente

_____________________________________________________________
ANEXO XIX – DECRETO N° 10.996/2016

DECLARAÇÃO DO INTERESSADO DA INEXISTÊNCIA DE PASSIVOS 
AMBIENTAIS PARA IMÓVEIS

(em casos de readequação da licença vigente devido a Alteração da razão 
social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da empresa)

(Modelo)

Eu......................,CPF/CNPJ...............,residente à Rua.................. nº.......
Município:..........Declaro que não existe Passivo Ambiental referente aos 
imóveis ligados ao CPF/CNPJ supracitado, assim como ao imóvel alvo desta 
requisição de licenciamento, sendo assim me comprometo com a veracidade 
desta informação para todos os efeitos legais.

Local e Data

_____________________________
Assinatura do Requerente

_____________________________________________________________
ANEXO XX – DECRETO N° 10.996/2016

DECLARAÇÃO DO EMPREENDEDOR INFORMANDO O ENCERRA-
MENTO DA  ATIVIDADE E A SITUAÇÃO AMBIENTAL DA ATIVIDADE, 

INCLUSIVE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE PASSIVO AMBIENTAL

(Modelo)

Eu...............................,CPF/CNPJ.........................residente à 
Rua............................ nº..................., Município:.................... Declaro que a 
Atividade relacionada à Licença/Autorização Ambiental nº..............................
..... protocolada neste Município sob o nº............................estão encerradas, 
sendo assim exponho que...................... (descrever as condições do local e 
comprovar com fotos). Desta forma concluo que (Existe/ Não Existe) Passivo 
Ambiental na área. Sendo assim assumo a veracidade das informações su-
pracitadas para todos os efeitos legais.

Local e Data

_____________________________
Assinatura do Requerente

ANEXO XXI – DECRETO N° 10.996/2016
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ANEXO XXII – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO XXIII – DECRETO N° 10.996/2016

ANEXO XXIV – DECRETO N° 10.996/2016

CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE ESTU-
DOS AMBIENTAIS

A apresentação e análise de Estudos Ambientais, conforme conceito definido 
neste Decreto, a serem apresentados a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente em qualquer fase do licenciamento ambiental municipal ou em outras 
situações quando exigido pela SMMA, deverão atender os critérios abaixo: 

1.  Os Estudos Ambientais exigidos pela SMMA deverão ser apresentados 
de acordo com as diretrizes específicas para cada Atividade de acordo 
com o estabelecido nas respectivas Instruções Normativas.

2.  Os Estudos Ambientais deverão ser elaborados por profissionais devida-
mente habilitados nas áreas a que se referem, conforme estabelecem os 
Conselhos de Classe.

3.  Antes do encaminhamento dos Estudos Ambientais para análise do 
corpo técnico da SMMA, deverão ser verificados os seguintes itens na 
ocasião da formalização do pedido de análise:
a) se o estudo esta sendo apresentado de acordo com as diretrizes es-

pecificadas nas Instruções Normativas estabelecidas pela SMMA;
b) se a ART do responsável técnico apresentada é específica para o 

estudo apresentado, e se na está descrito e detalhado o serviço exe-
cutado, como por exemplo, na elaboração de projeto de sistema de 
controle de poluição ambiental, deverá ser especificados tratamento 
de efluentes líquidos, de resíduos sólidos, de emissões atmosféricas, 
de controle de ruídos e outros pertinentes;

c) em se tratando de readequação de projeto de unidades já implan-
tadas, deverá ser entregue também cópia do projeto anterior e um 
relatório com a situação atual da unidade;

d) no caso de apresentação de complementações em atendimento à 
solicitações da SMMA, encaminhar o projeto anterior.

4.  Os Estudos Ambientais deverão ser analisados por técnicos da SMMA, 
devidamente habilitados nas áreas a que se referem os mesmos, confor-
me estabelecem os Conselhos de Classe, fazendo parte dessa análise, 
no mínimo:
a) atendimento as diretrizes específicas;
b) avaliação da viabilidade técnica da tecnologia proposta;
c) parâmetros básicos de dimensionamento;
d) proposta de monitoramento;
e) emissão de parecer técnico

5.  A via do estudo analisado, que será mantida na SMMA, deverá ser ca-
rimbada pelo técnico responsável pela análise, mesmo quando devolvido 
para a apresentação.

6.  Os pareceres técnicos serão de conhecimento interno. Quando for ne-
cessário repassar informações ao interessado, esta será feita através de 
ofício encaminhado ao responsável pela Atividade.

7.  Estudos ambientais incompletos e que não atendam às diretrizes espe-
cíficas, bem como não viáveis tecnicamente, serão devolvidos ao reque-
rente. Através de ofício a SMMA fixará prazo para sua reapresentação.

 Os processos administrativos dos quais fazem parte os Estudos Am-
bientais que não sejam reapresentados no prazo estabelecido serão 
arquivados e o Estudo Ambiental considerado como não apresentado. 
Tal procedimento deverá ser comunicado oficialmente à empresa a qual 
estará sujeita às penalidades legais.

8.  Os Estudos Ambientais reapresentados, conforme item 7, deverão ser 
protocolados na  SMMA para anexação ao processo original, sendo 
cobrada nova Taxa Ambiental de análise. Em hipótese alguma reapre-

sentações de Estudos Ambientais poderão ser entregues a SMMA sem 
protocolo.

9.  Os Estudos Ambientais poderão ser reapresentados uma vez. Caso 
não atenda as solicitações de readequações por parte desta SMMA, o 
mesmo será arquivado e considerado como não apresentado. Tal pro-
cedimento deverá ser comunicado oficialmente à empresa a qual estará 
sujeita às penalidades legais.

10.  Em se tratando da apresentação de estudos desvinculados à proces-
sos de Licenciamento Ambiental, como por exemplo, referentes a rea-
dequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental 
implantadas, o interessado o encaminhará à SMMA mediante protocolo 
que deverá conter: 
a) requerimento de Licenciamento Ambiental- RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou do Termo de Ajustamento de Con-

duta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em duas vias e apresentado de acordo com o Ter-

mo de Referencia correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental 

já implantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a 
situação atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Munici-
pal n° 12.345/2015.

_____________________________________________________________
D E C R E T O    Nº   11.027,  de  12/02/2016

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Pa-
raná, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o protocolado n° 
0290489/2016,

 Considerando a Lei Federal n° 11692, de 10/06/2008, que dispõe 
sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens – Projovem; C o n s i d e -
rando a Lei Municipal n° 9839, de 30/12/2008, alterada pela Lei Municipal n° 
10930, de 29/03/2012, que cria os empregos públicos vinculados ao Progra-
ma Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem,

R E S O L V E

Art. 1º.  EXONERAR, a partir de 1º de fevereiro de 2016, GISLEY CAVA-
LHEIRO DA SILVA DO PRADO, do emprego de Assistente Peda-
gógico, vinculado ao Programa Nacional de Inclusão de Jovens 
- ProJovem Urbano, sob supervisão da Secretaria Municipal de 
Educação.

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

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de fevereiro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

_____________________________________________________________
D E C R E T O   Nº  11.028, de 12/02/2016

Abre um crédito adicional especial no 
valor de R$ 120.000,00.

 O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Para-
ná, usando de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, de acordo 
com o art. 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, em conformidade com 
autorização legislativa contida na Lei 12.375 de 25 de novembro de 2015, e 
tendo em vista o contido no protocolado nº 2470204/2015,

D E C R E T A
Art. 1º.  Fica aberto ao Orçamento Geral do Município, no corrente exercício, 

um crédito adicional especial no valor de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais), assim discriminado:

 0800 – Secretaria Municipal de Saúde
 08002 – Fundo Municipal de Saúde
 1030100551.457 – Transporte Sanitário – APSUS 
  4490.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente – Rec. 

500                R$            120.000,00

Art. 2º.  Para dar cobertura ao crédito aberto na forma do artigo anterior, de 
conformidade com o disposto no artigo 43, parágrafo primeiro, inci-
so I da Lei nº 4.320 de 17 de março de 1964, será utilizado Superávit 
Financeiro na Fonte de Recurso 500 no valor de R$ 120.000,00.

Art. 3º.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, em 12 de fevereiro de 2016.

MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal 

DINO ATHOS SCHRUTT
Procurador Geral do Município

L I C I TA Ç Õ E S

_____________________________________________________________
AVISO DE LICITAÇÃO Nº 19/2016

 A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICI-
PAL DE PONTA GROSSA no exercício das atribuições que lhe confere a(o) 
Decreto nº 13747 de 27/112015, torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que fará realizar no dia 25 de fevereiro de 2016, às 10:00  horas no 
endereço, AV VISCONDE DE TAUNAY, 950, Ponta Grossa-PR, a reunião de 
recebimento e abertura das documentações e propostas, conforme especifi-
cado no Edital de Licitação nº 19/2016 na modalidade Pregão Presencial.
Informamos que a integra do Edital encontra-se disponível no endereço su-
pra ditado.
Objeto da Licitação:
Contratação de empresa especializada na atualização e prestação de  
serviço do Sistema Senior responsável pela de folha de pagamento do muni-
cípio de Ponta Grossa

Ponta Grossa, 19 de novembro de 2015.
ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT

Secretária Municipal de Gestão e Recursos Humanos
_____________________________________________________________
ATA DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE 

A CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 017/2015
Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezesseis, às de-
zesseis horas, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, 
sob Presidência do Senhor CHRISTIANO PORTELA e demais membros Se-
nhores JUSTINE SCHEMBERGER, LUIZ GUSTAVO BARBUR e LORIANE 
MENGER DOS SANTOS, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela 
Portaria nº. 13.822 de 15 de dezembro de 2015. Tendo em vista expirado o 
prazo recursal da empresa ANDERSON DARWIN MARTINHUK – ME esta 
Comissão mantem a inabilitação da mesma sagrando-se vencedora a em-
presa ALMEIDA W. BRAGA E CIA LTDA pelo valor de R$ 2.311.578,66 (dois 
milhões, trezentos e onze mil, quinhentos e setenta e oito reais e sessenta 
e seis centavos);
 prazo de execução 180 (cento e oitenta) dias;
 prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias. Deixada livre a palavra, e 
como ninguém se manifestou, o Presidente da Comissão deu por encerrada 
a sessão de cujos trabalhos eu, LORIANE MENGER DOS SANTOS, secre-
tária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme, vai assinada por mim, 
membros da Comissão de Licitação

CHRISTIANO PORTELA
PRESIDENTE

JUSTINE SCHEMBERGER
MEMBRO

LUIZ GUSTAVO BARBUR
MEMBRO

LORIANE MENGER DOS SANTOS
SECRETÁRIA

_____________________________________________________________
RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE JUSTIFI-

CATIVA Nº 08/2016
Objeto e finalidade: Prestação de serviços de monitoramento em posto de 
vigia 24 horas, todos os dias da semana, composto por 2 vigias noturnos, na 
escala 12x36  conforme o disposto do protocolado 2950085/15.
Contratado: CLAUDIO ANTONIO MORAIS EIRELI ME

Quantidade 
do Item Unidade Descrição do 

Item Complemento do Item

1,00 SVÇ Prestação de 
serviços

 Centro Municipal Infantil, localizado na Rua Mon-
te Fornovo, n. 50, Moradias Quero Quero e Cen-
tro Municipal Infantil localizado na Rua Dezenove 
n.300 Jardim Ouro Verde

Valor: R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais)
Prazo: 3 meses

Cód. 
Reduzido Dot. Orçamentário Secretaria Produto

973 090021236500802 
1233390397701

SECRETARIA MUNICI-
PAL DE EDUCAÇÃO

OUTROS SERVIÇOS DE TER-
CEIRO PESSOA JURIDICA

Fundamento: Conforme Artigo 24, inciso IV da Lei n. 8.666/93 (convali-
dado ao período de 29/10/2015 à 29/01/2016 conforme parecer jurídico 
1907/15)
04/02/2016 - Esméria de Lourdes Saveli - Secretaria Municipal de Edu-
cação
_____________________________________________________________

Resultado do Pregão Eletrônico 395/2015
Pregão nº 395/2015 – Processo nº 669/2015 – Para  Contratação de 
serviços de TRANSPORTE de professores e alunos da rede Municipal 
de ensino do Município de Ponta Grossa.  Realizado em 29/01/2016.

LOTE FORNECEDOR VALOR TOTAL
1 VIAÇÃO APOIO LTDA R$ 429.000,00
2 RIVONEL REBINSKI ME R$ 505.700,00
3 AZUL MARES TRANSPORTES E LOCAÇÕES R$ 723.360,00
4 FRUSTRADO -------------------
5 FRUSTRADO -------------------
6 FRUSTRADO -------------------

7 TRANS EMPRI EMPRESA DE ONIBUS PRINCESA DO 
RIBEIRÃO LTDA R$ 456.300,00

8 FRUSTRADO -------------------
9 FRUSTRADO -------------------

10 KRZYZANOWSKI TRANSPORTES LTDA R$ 590.000,00
11 VIAÇÃO APOIO LTDA R$ 607.450,00

Total Por Fornecedor:
VIAÇÃO APOIO LTDA R$ 1.036.450,00
RIVONEL REBINSKI ME R$ 505.700,00
AZUL MARES TRANSPORTES E LOCAÇÕES R$ 723.360,00
TRANS EMPRI EMPRESA DE ONIBUS PRINCESA DO RIBEIRÃO LTDA R$ 456.300,00
KRZYZANOWSKI TRANSPORTES LTDA R$ 590.000,00

Ponta Grossa, 12  de fevereiro de 2016.
ESMÉRIA DE LOURDES SAVELI
Secretária Municipal de Educação
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C O N T R ATO S

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: A G KIENEN & CIA LTDA
OBJETO: VALOR:

Lote Item Quant. Unidade Descrição Valor Unit.

13 1 1500000 CMP Amitriptilina 25 mg - comprimido. Mar-
ca - BRAINFARMA R$ 0,0363

18 1 1000 AMP
Atracurio,  besilato, 10 mg/ml. Solução 
injetável. Ampola de  2,5 ml. Marca - 
CRISTALIA 

R$ 7,6400

26 1 96250 CMP Biperideno 2 mg - comprimidos. Marca 
-CRISTALIA R$ 0,2160

28 1 1000 AMP
Biperideno, lactato 5 mg/ml. Solução 
injetável. Ampola de 1 ml. Marca 
-CRISTALIA

R$ 1,9900

39 1 1500 FRC
Clorpromazina 40 mg/ml, solução oral/
gotas - frasco 20 ml Marca -CRIS-
TALIA

R$ 5,5000

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 287/2015
_____________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 002
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
OBJETO: VALOR:

Lote Item Quant. Unidade Descrição Valor Unit.

2 1 2250000 CMP Acido Acetilsalicílico 100 mg comprimido. 
Marca - IMEC R$ 0,0176

16 1 2500 F/A
Ampicilina associada com sulbactam 1000 
mg + 500 mg. Injetável. Frasco-ampola.  
Marca - LIBRA

R$ 13,3000

17 1 7500 F/A
Ampicilina associada com sulbactam 1000 
mg + 500 mg. Injetável. Frasco-ampola.  
Marca - LIBRA

R$ 13,3000

19 1 6250 F/A
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI. 
Solução injetável com diluente. Frasco-
-ampola. Marca - EUROFARMA

R$ 10,7400

20 1 18750 F/A
Benzilpenicilina benzatina 1.200.000 UI. 
Solução injetável com diluente. Frasco-
-ampola. Marca - EUROFARMA

R$ 10,7400

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 287/2015
_____________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 003
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME
OBJETO: VALOR:
Lote Item Quant. Unidade Descrição Valor Unit.

5 1 20000 CMP Aciclovir 200mg- comprimido. Marca - 
PRATI R$ 0,1260

6 1 1000 AMP Aciclovir 250 mg. Solução injetável. Frasco 
ampola 5 ml. Marca -U.Q R$ 46,7900

7 1 1000 AMP
Acido ascórbico 100 mg/ml. Solução inje-
tável. Ampola 5 ml. Marca -TEUTO

R$ 0,7330

25 1 1000 AMP
Betametasona, dipropionato 5 mg/ml + Be-
tametasona fosfato 2 mg/ml. Solução inje-
tável. Ampola de 1 ml. Marca -CRISTALIA

R$ 3,9900

33 1 6000 F/A Ceftazidima 1 g. Solução injetável. Frasco-
-ampola. Marca -BIOCHIMICO R$ 6,6800

37 1 112500 CMP Clorpromazina, 100 mg, comprimidos.  
Marca -U.Q R$ 0,2150

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 287/2015
_____________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 004
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS 
LTDA
OBJETO: VALOR:
Lote Item Quant. Unidade Descrição Valor Unit.

27 1 288750 CMP
Biperideno 2 mg - comprimidos. Marca 
-CRISTALIA/CINETOL 2MG COMP CX 
C/20BL X10

R$ 0,1700

38 1 337500 CMP
Clorpromazina, 100 mg, comprimidos.  
Marca -CRISTALIA/LONGACTIL 100MG 
COMP CX C/20 BL X 10

R$ 0,1900

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 287/2015
_____________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 005
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: DIMEVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: VALOR:

Lote Item Quant. Unidade Descrição Valor Unit.

31 1 3000 FRC
Carbamazepina 2% ou 20 mg/ml. Suspen-
são oral. Frasco 100 ml+copo dosador. 
Marca - MEDLEY

R$ 7,8600

36 1 1000 CMP Cilostazol 100 mg - comprimido. Marca - 
EUROFARMA R$ 0,5995

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 287/2015
_____________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 006
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ESTRELA PRODUTOS PARA SAUDE - EIRELI - ME
OBJETO: VALOR:
Lote Item Quant. Unidade Descrição Valor Unit.

1 1 750000 CMP Acido Acetilsalicílico 100 mg comprimido. 
Marca -acetildor - sobral R$ 0,0187

4 1 120 FRC
Acetilcisteina 20mg/ml. Xarope. Frasco 
100 ou 120 ml. Marca - cetilplex - hyper-
marcas/brainfarma

R$ 3,1100

8 1 450000 CMP Ácido fólico 5 mg, comprimidos. 
Marca -  afolic - natulab R$ 0,0438

14 1 7500 FRC
Amoxicilina 50 mg/ml, pó para suspensão 
oral, frasco de 150 ml.  Marca - genéri-
co - prati

R$ 3,5760

32 1 45000 CMP
Carbonato de cálcio 500 mg + Colecalci-
ferol (Vitamina D3) 200 UI. Comprimidos. 
Marca -osteofix - natulab

R$ 0,1330

35 1 100 BGA Cetoconazol 20 mg/g, creme tópico, bis-
naga 30 g.  Marca - genérico - sobral R$ 1,6400

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 287/2015
_____________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVASUL COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA
OBJETO: VALOR:
Lote Item Quant. Unidade Descrição Valor Unit.

10 1 1000 AMP
Ácido tranexâmico 50 mg/ml. Solução 
injetável. Ampola 5 ml. Marca - Hi-
polabor

R$ 2,5690

24 1 2000 AMP
Betametasona, acetato 3 mg/ml + Betameta-
sona, fosfato 3 mg/ml. Solução injetável. 
Ampola de 1 ml. Marca - Brainfarma

R$ 8,2690

34 1 2250 FRC Cetoconazol 2%, shampoo, frasco 100 ml. 
Marca -Prati R$ 5,9990

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 287/2015
_____________________________________________________________

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 008
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRATI, DONNADUZZI & CIA LTDA
OBJETO: VALOR:
Lote Item Quant. Unida-

de Descrição Valor Unit.

15 1 22500 FRC
Amoxicilina 50 mg/ml, pó para suspensão 
oral, frasco de 150 ml.  Marca - PRATI, 
DONADUZZI

R$ 3,1949

PRAZO: 12 (doze) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica nº 287/2015
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 009/2015
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATADA: COMERCIAL DE TECIDOS PAULUK LTDA
OBJETO: Prestação de serviço de produção de material gráfico para divul-
gação e promoção de eventos a projetos realizados e/ou apoiados pela Fun-
dação Municipal de Turismo.
VALOR: R$ 11.300,00 (onze mil e trezentos reais).
PRAZO: até  01/03/2016.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão presencial n°. 11/2015.
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 879/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: BMR CONDICIONADORES DE AR LTDA - ME
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado a serem instalados em 
locais determinados pelo Programa DST/AIDS.
VALOR: R$ 15.642,00 (quinze mil seiscentos e quarenta e dois reais)
PRAZO: 15 (quinze) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 342/2015.
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 880/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: RODRIGUES DO AMARAL & AMARAL LTDA - ME
OBJETO: Aquisição de aparelhos de ar condicionado a serem instalados em 
locais determinados pelo Programa DST/AIDS.
VALOR: R$ 58.291,00 (cinquenta e oito mil, duzentos e noventa e um reais).
PRAZO: 15 (quinze) dias.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão nº 342/2015
_____________________________________________________________

TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N° 781/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ATUAL MÉDICA GESTÃO DE SAÚDE LTDA EPP
CLAUSULA PRIMEIRA: 
“CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
O prazo de execução para a prestação deste serviço será de 90 (noventa) 
dias, contados a partir da expedição da ordem de serviço, prorrogável a cri-
tério da Administração.”
CLÁUSULA SEGUNDA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execu-
ção, aludido na cláusula sexta do instrumento originário, em mais 90 (noven-
ta) dias, de 31/01/2016 a 29/04/2016.
CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão da renovação do contrato por mais 90 
(noventa) dias, fica acrescido o valor contratual, aludido na cláusula terceira 
do instrumento originário, em R$ 2.898.749,22 (dois milhões oitocentos e 
noventa e oito mil setecentos e quarenta e nove reais e vinte dois centavos).
_____________________________________________________________

TERCEIRA RETIFICAÇÃO AO CONTRATO N° 815/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: TEIKO SUPORTE EM BANCO DE DADOS LTDA EPP
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterada a cláusula quarta do instrumento ori-
ginário, que passará ter a seguinte redação: “As despesas decorrentes do 
presente contrato correrão à conta da dotação orçamentária n°08002.10.30
1.0055.2076/33.90.39.08.00;
 0802.10.301.0055.2.088/339039 08.00;
 08.002.10.301.0055.2.2.090/339039.08.00. Código Reduzido nº 550;
 616;
 627”.
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 886/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: GHR CNSULTORIA TECNOLÓGICA EM INFORMÁTICA 
LTDA ME
OBJETO: Implantação e revisão do software TASY MÓDULOS DE ESTO-
QUE, na Farmácia, no Hospital da Criança João Vargas de Oliveira.
VALOR: R$ 42.194,28 (quarenta e dois mil, cento e noventa e quatro reais 
e vinte e oito centavos).
PRAZO: 12 (doze) meses.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Inexigibilidade de Licitação nº 81/2015

S M M A
S E C R E TA R I A  M U N I C I PA L  D E 

M E I O  A M B I E N T E
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA- N° 1 - 001-SMMA

Grupo de Atividade: N° 1 – Extração Mineral
Atividade Específica: 001 – Cascalheira

 O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribui-
ções legais previstas Lei Municipal n° 12.345/15, tendo em vista a necessi-
dade licenciamento ambiental para a Atividade Cascalheira localizada no 
Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa.

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Cas-
calheira. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o 
Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar 
os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas 
diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Cascalheira com fins comerciais: Atividade que consiste na extração 
de rochas não metálicas classificadas como Classe II pelo DNPM, destinadas 
a comercialização para emprego imediato na construção civil;

2.2 Registro de Licença: é uma declaração fornecida pelo DNPM que per-
mite a extração de substâncias de uso imediato na construção civil, pode 
ser requerido por brasileiro; pessoa física; firma individual ou empresas le-
galmente habilitadas;

2.3 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do plane-
jamento da atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a via-
bilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.5 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.6 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a operação;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LOR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Plano de Controle Ambiental – PCA: estudo ambiental que alem da 
apresentação da Atividade, identifica os impactos gerados e suas magnitu-
des, e das várias medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas 
ambientais;

2.9 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-
drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da atividade;

2.10 Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD: plano contendo 
as ações e procedimentos que tem por objetivo a recuperação física, química 
e biológica de área submetida à perturbação em sua integridade;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.13 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da conclu-
são da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, à documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16.  As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A presente Instrução Normativa não se presta para a extração de seixos de 
leito de rio.

Quando se tratar de extração a ser realizada em terra firme, com utilização 
de escavadeiras hidráulicas ou equivalentes, é obrigatório o uso de sistema 
para contenção de sedimentos.

O exercício da Atividade deverá ocorrer em atenção e respeito às normas de 
segurança e proteção do trabalho.

Nos casos de constatação de passivo ambiental em área de lavra, o licencia-
mento ambiental só será concedido quando firmado Termo de Ajustamento 
de Conduta – TAC e aprovado o competente Plano de Recuperação de Área 
Degradada – PRAD, quando cabível.

No caso onde ocorrer a necessidade de supressão de vegetação arbórea 
para instalação da Atividade de extração de cascalho, fica o empreendedor 
obrigado a efetuar a compensação por outra área, em dimensões não infe-
riores àquela explorada e que esteja situada na mesma bacia hidrográfica.

O solo vegetal resultante da limpeza da jazida deverá ser estocado em local 
próprio, para posterior reaproveitamento na recuperação.

Para o licenciamento ambiental de extração mineral em áreas cársticas com 
ocorrência de cavernas, o Plano de Controle Ambiental deverá contemplar:

a) estudo espeleológico realizado por técnicos com experiência compro-
vada em Espeleologia;

b) mapeamento da área cárstica onde se insere o empreendimento, 
com relatório descritivo das:
- feições externas (relevo, vegetação, corpos hídricos, sumidouros, 

ressurgência, afloramentos, dolinas) com avaliação do estado de 
conservação e identificação das atividades antrópicas próximas,

- feições internas - descrição geral da caverna: desenvolvimento, 
características físicas (espeleotemas, dimensões, forma), carac-
terísticas biológicas, antrópicas e estado de conservação.

Nos casos de constatação de Passivo Ambiental em área de lavra, o licencia-
mento ambiental só será concedido quando firmado Termo de Ajustamento 
de Conduta – TAC e aprovado o competente Plano de Recuperação de Área 
Degradada – PRAD, quando cabível.

Ao término da utilização da área de extração, o empreendedor explorador 
deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante:

a) comprovação de que a área encontra-se estável, com sistema de 
drenagem e decantação implantado, com laudo do profissional técni-
co habilitado e com recolhimento de Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART;

b) apresentação da execução do projeto de recuperação do local e pro-
grama de plantio, conforme, elaborado por profissionais habilitados 
e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Norma 
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da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração e apresentação de projeto de 
Reabilitação de Áreas Degradadas pela Mineração - Procedimentos);

Deverá ser apresentado Plano de Aproveitamento Econômico - PAE quando 
a Atividade envolver:

a) desmonte com uso de explosivos;
b) operação de Unidade de Beneficiamento Mineral, inclusive instala-

ções de cominuição, excetuando-se peneiramento na produção de 
agregados;

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC: 
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de 

Transporte de Resíduos da  Construção Civil - CTRs e os Certificados 
de Destinação de Resíduos da Construção Civil -  CDRs, gerados na 
implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destina-
ção Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas 
Instruções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectiva-
mente, e estar em conformidade com o contido no Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Gerado-
res que se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do 
Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplifi-
cada, conforme Termo de Referência específico, ANEXO 03 do referido 
Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

O aproveitamento mineral por licenciamento junto ao DNPM, fica adstrito à 
área máxima de 50 ha (cinquenta hectares) e é facultado, exclusivamente, ao 
proprietário do solo ou a quem dele obtiver expressa autorização.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETROS ATO ADMINISTRA-
TIVOÁrea da lavra

(ha)
Pequeno Até 5

LP, LI, LO, LORMédio De 5 até 15
Grande De 15 até 30
Excepcional De 30 até 50

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 

nome do empreendedor;
g) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de tercei-

ros
h) Minuta de Registro de Licença emitido pelo Departamento Nacional 

de Proteção Mineral – DNPM;
i) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel perten-

cente à pessoa jurídica de direito público, também, deve apresentar:
- certidão que demonstre o prévio assentimento da pessoa jurídica de 

direito público;
- documento que comprove a realização de audiência da autoridade 

federal sob cuja jurisdição se achar o imóvel, nos casos e na for-
ma em que legislação específica determinar.

j) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize ex-
pressamente a extração;

k) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfi-
ca. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta também as edificações utilizadas 
no desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área 
de preservação permanente e principal via de acesso;

l) Descrição do método de trabalho a ser utilizado na exploração e das 
obras de drenagem e decantação que serão implantadas;

m) Previsão de término da utilização da cascalheira;
n) Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada pela ex-

ploração, incorporando a estabilização dos taludes, controle de pro-
cessos erosivos e plantio, preferencialmente, de espécies arbóreas 
nativas regionais;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

p) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de cir-
culação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença Prévia;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção) (ver item 7 desta IN);
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 
nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado por profissionais habi-
litados e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
ANEXO 04, e ainda, a Norma da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração 
e apresentação de projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração - Procedimentos);

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, 
elaborado por profissional habilitado;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade 
nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resí-
duos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, 
ANEXO 06 ou 07;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

l) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históri-
cos ou artísticos na área afetada, anexar cópia do Parecer Técnico do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) relativo 
Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA 
antes do início da implantação da Atividade;

m) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1) , 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 
nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ins-
talação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprova-
das através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.
Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 
estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais);

e) Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e con-
dicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Ins-
talação, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

f) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
RGRCC, ANEXO 08, elaborado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

h) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais);

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Matricula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome 

do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o 
contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel 
locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Cópia do Registro de Licença expedido pelo DNPM;
h) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publi-

cada por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado 
pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas de-
verão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais);

i) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando 
se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompa-
nhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, 
atualizado, elaborado por técnico habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);
m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ope-

ração em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 

quando não dispensável.
Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que 
disponha de Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá 
ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da re-
ferida Licença.

6.4 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

i) Publicação da súmula de pedido de Licença de Operação para Re-
gularização, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

j) Minuta de Registro de Licença emitido pelo Departamento Nacional 
de Proteção Mineral - DNPM;

k) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de tercei-
ros;

l) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel perten-
cente à pessoa jurídica de direito público, também, deve apresentar:
-  certidão que demonstre o prévio assentimento da pessoa jurídica 

de direito público;
-  documento que comprove a realização de audiência da autorida-

de federal sob cuja jurisdição se achar o imóvel, nos casos e na 
forma em que legislação específica determinar.

m) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize ex-
pressamente a extração, se couber;

n) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfi-
ca. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta também as edificações utilizadas 
no desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área 
de preservação permanente e principal via de acesso;

o) Descrição do método de trabalho a ser utilizado na exploração e das 
obras de drenagem e decantação que serão implantadas;

p) Previsão de término da utilização da cascalheira;
q) Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada pela ex-

ploração, incorporando a estabilização dos taludes, controle de pro-
cessos erosivos e plantio, preferencialmente, de espécies arbóreas 
nativas regionais;

r) Indicação do responsável técnico da Prefeitura Municipal pelo serviço 
de exploração.

s) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

t) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

u) Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado por profissionais habi-
litados e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
ANEXO 04, e ainda, a Norma da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração 
e apresentação de projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração - Procedimentos);

v) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, 
elaborado por profissional habilitado;

w) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

x) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);
y) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável. 

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja 
Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja 
vencida, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia 
legível da referida Licença de Operação.

6.5 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativida-
de – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
e) Matricula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome 

do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o 
contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel 
locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Cópia da licença a ser renovada;
h) Cópia do Registro de Licença expedido pelo DNPM;
i) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação para 

Regularização, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regu-
larização, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, 
atualizado, elaborado por profissional habilitado;
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l) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

m) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

o) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Ope-
ração para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação 
regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme mode-
lo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
jornais respectivos – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
 Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a) Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b) Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

 Observação: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovan-
te de endereço e declaração do responsável pela empresa de que res-
ponde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso 
deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Apresentar Relatório Técnico Final após a conclusão do Plano de Controle 
Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularidades da inter-
venção atendendo os prazos de monitoramento estabelecido na Licença de 
Instalação;

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou 
encerramento de responsabilidade técnica durante a execução do Plano 
de Controle Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularida-
des das intervenções licenciadas e parcialmente realizadas. Neste caso, o 
empreendedor deverá apresentar novo registro de responsabilidade técnica 
para continuidade da execução.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:

a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Con-

duta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o 

Termo de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental 

implantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a si-
tuação atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Munici-
pal n°12.345/15, quando couber.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 

a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de 
suavização (“spline”);

b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras 
instituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade de Extração Mineral;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Controle Ambiental – PCA;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo - PGRCCC;
-  ANEXO 08. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA - LA - N° 1 - 001A - SMMA

Grupo de Atividade: N° 1 – Extração Mineral

Atividade Específica: 001A – Cascalheiras, com extração realizada por ór-
gãos públicos da administração direta ou autárquica

 O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribui-
ções legais previstas na Lei Municipal n° 12.345/15, tendo em vista a neces-
sidade licenciamento ambiental para a Atividade Cascalheira, cuja extração 
seja realizada por órgãos públicos da administração direta ou autár-
quica localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta 
Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a do-
cumentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada 
Cascalheira, cuja extração seja realizada por órgãos públicos da admi-
nistração direta ou autárquica. Definir parâmetros para a classificação da 
Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser 
solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados 
com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Cascalheira com extração por órgãos públicos: Atividade que con-
siste na extração de rochas não metálicas classificadas como Classe II pelo 
DNPM, com estrutura própria do órgão público, para emprego imediato na 
construção civil, sem comercialização;

2.2 Registro de Extração: declaração fornecida pelo DNPM exclusivamente 
aos órgãos da administração direta ou autárquica da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e que permite a extração de substâncias 
de uso imediato na construção civil, para serem utilizados somente em obras 
públicas, sendo proibida sua venda, lavra por terceiros ou transferência para 
empresas privada;

2.3 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do plane-
jamento da atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a via-
bilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.5 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.6 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a operação;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LOR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Plano de Controle Ambiental – PCA: estudo ambiental que alem da 
apresentação da Atividade, identifica os impactos gerados e suas magnitu-
des, e das várias medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas 
ambientais;

2.9 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-
drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da Atividade;

2.10 Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD: plano contendo 
as ações e procedimentos que tem por objetivo a recuperação física, química 
e biológica de área submetida à perturbação em sua integridade;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil,

2.13 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da conclu-
são da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A presente Instrução Normativa não se presta para a extração de seixos de 
leito de rio.

A extração de cascalho deverá ser feita pelo próprio órgão publico, sem ter-
ceirização, e com finalidade de utilização exclusiva em obras públicas, sen-
do proibida sua venda, lavra por terceiros ou transferência para empresas 
privadas.

Quando se tratar de extração a ser realizada em terra firme, com utilização 
de escavadeiras hidráulicas ou equivalentes, é obrigatório o uso de sistema 
para contenção de sedimentos.

O exercício da Atividade deverá ocorrer em atenção e respeito às normas de 
segurança e proteção do trabalho.

O solo vegetal resultante da limpeza da jazida deverá ser estocado em local 
próprio, para posterior reaproveitamento na recuperação.

No caso onde ocorrer a necessidade de supressão de vegetação arbórea 
para instalação da Atividade de extração de cascalho, fica o órgão respon-
sável pela extração obrigado a efetuar a compensação por outra área, em 
dimensões não inferiores àquela explorada e que esteja situada na mesma 
bacia hidrográfica.

Para o licenciamento ambiental de extração mineral em áreas cársticas com 
ocorrência de cavernas, o Plano de Controle Ambiental deverá contemplar:

a) estudo espeleológico realizado por técnicos com experiência compro-
vada em Espeleologia;

b) mapeamento da área cárstica onde se insere o empreendimento, 
com relatório descritivo das:
-  feições externas (relevo, vegetação, corpos hídricos, sumidouros, 

ressurgência, afloramentos, dolinas) com avaliação do estado de 
conservação e identificação das atividades antrópicas próximas,

-  feições internas - descrição geral da caverna: desenvolvimento, 
características físicas (espeleotemas, dimensões, forma), carac-
terísticas biológicas, antrópicas e estado de conservação.

Nos casos de constatação de Passivo Ambiental em área de lavra, o licencia-
mento ambiental só será concedido quando firmado Termo de Ajustamento 
de Conduta – TAC e aprovado o competente Plano de Recuperação de Área 
Degradada – PRAD, quando cabível.

Ao término da utilização da área de extração, o empreendedor explorador 
deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante:

a) comprovação de que a área encontra-se estável, com sistema de 
drenagem e decantação implantado, com laudo do profissional técni-
co habilitado e com recolhimento de Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART;

b) apresentação da execução do projeto de recuperação do local e pro-
grama de plantio, conforme, elaborado por profissionais habilitados 
e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Norma 
da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração e apresentação de projeto de 
Reabilitação de Áreas Degradadas pela Mineração - Procedimentos);

Para os pedidos de assentimento para a realização de Pesquisa Mineral de-
verão ser requeridos junto ao órgão ambiental estadual - IAP e, quando em 
área de abrangência de Unidades de Conservação deverão ser ouvidos os 
demais órgãos ambientais pertinentes.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC: 
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de 

Transporte de Resíduos da  Construção Civil - CTRs e os Certificados 
de Destinação de Resíduos da Construção Civil -  CDRs, gerados na 
implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destina-
ção Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas 
Instruções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectiva-
mente, e estar em conformidade com o contido no Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

O aproveitamento mineral por Registro de Extração é limitado à área máxima 
de 5ha(cinco hectares). O prazo é determinado a juízo do DNPM, conside-
rando as necessidades da obra a ser executada e a extensão da área obje-
tivada no requerimento. O prazo pode ser de até 05 anos, sendo permitida 
uma única prorrogação.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETROS

ATO ADMINISTRATIVOÁrea da lavra
(ha)

Pequeno Até 5 LP, LI, LO, LOR

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, modelo 

ANEXO 03;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
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e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 
nome do empreendedor;

f) Minuta de Registro de Extração emitido pelo Departamento Nacional 
de Proteção Mineral – DNPM;

g) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de tercei-
ros;

h) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel perten-
cente à pessoa jurídica de direito público, também, deve apresentar:
-  certidão que demonstre o prévio assentimento da pessoa jurídica 

de direito público;
-  documento que comprove a realização de audiência da autorida-

de federal sob cuja jurisdição se achar o imóvel, nos casos e na 
forma em que legislação específica determinar.

i) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize ex-
pressamente a extração;

j) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada 
e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou 
Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com 
precisão mínima de 1(um) metros. Locar na planta a situação da 
Atividade indicando seus imites, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente, principal via de acesso;

k) Descrição do método de trabalho a ser utilizado na exploração e das 
obras de drenagem e decantação que serão implantadas;

l) Previsão de término da utilização da Cascalheira;
m) Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada pela ex-

ploração, incorporando a estabilização dos taludes, controle de pro-
cessos erosivos e plantio, preferencialmente, de espécies arbóreas 
nativas regionais;

n) Indicação do responsável técnico da Prefeitura Municipal pelo serviço 
de exploração.

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

p) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de cir-
culação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença Prévia;
d) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualiza-
da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 
nome do empreendedor;

g) Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado por profissionais habi-
litados e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
ANEXO 06, e ainda, a Norma da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração 
e apresentação de projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração - Procedimentos);

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, 
elaborado por profissional habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade 
nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resí-
duos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, 
ANEXO 08 ou 09;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

k) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históri-
cos ou artísticos na área afetada, anexar cópia do Parecer Técnico do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) relativo 
Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA 
antes do início da implantação da Atividade;

l) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença de Instalação - LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualiza-
da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 
nome do empreendedor;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ins-

talação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 

publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de 
Instalação, informando se houve ou não ampliação ou modificação 
da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

f) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
RGRCC, ANEXO 08, elaborado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

h) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 

nome do empreendedor;
f) Cópia do Registro de Licença expedido pelo DNPM;
g) Cópia da licença a ser renovada;
h) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publi-

cada por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), conforme modelo aprovado 
pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas de-
verão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais);

i) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando 
se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompa-
nhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, 
atualizado, elaborado por técnico habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

l) Cópia da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);
m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ope-

ração em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico (1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que 
disponha de Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá 
ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da re-
ferida Licença.

6.4 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, modelo 

ANEXO 03;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação para Regu-

larização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico (1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 
nome do empreendedor;

h) Minuta de Registro de Extração emitido pelo Departamento Nacional 
de Proteção Mineral - DNPM;

i) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de tercei-
ros;

j) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel perten-
cente à pessoa jurídica de direito público, também, deve apresentar:
-  certidão que demonstre o prévio assentimento da pessoa jurídica 

de direito público;
-  documento que comprove a realização de audiência da autorida-

de federal sob cuja  jurisdição se achar o imóvel, nos casos e na 
forma em que legislação específica determinar.

k) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize ex-
pressamente a extração;

l) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade e seus limites, a distancia de corpos 
hídricos, área de preservação permanente, principal via de acesso;

m) Descrição do método de trabalho a ser utilizado na exploração e das 
obras de drenagem e decantação que serão implantadas;

n) Previsão de término da utilização da cascalheira;
o) Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada pela ex-

ploração, incorporando a estabilização dos taludes, controle de pro-
cessos erosivos e plantio, preferencialmente, de espécies arbóreas 
nativas regionais;

p) Indicação do responsável técnico da Prefeitura Municipal pelo serviço 
de exploração.

q) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

r) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

s) Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado por profissionais habi-
litados e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
ANEXO 06, e ainda, a Norma da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração 
e apresentação de projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração - Procedimentos);

t) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, 

elaborado por profissional habilitado;
u) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-

boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

v) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);
w) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável. 

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja 
Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja 
vencida, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia 
legível da referida Licença de Operação.

6.5 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativida-
de – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 

nome do empreendedor;
f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação para 

Regularização, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Indicação do responsável técnico da Prefeitura Municipal pelo serviço 
de exploração;

i) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regu-
larização, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, 
atualizado, elaborado por profissional habilitado;

k) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

l) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

n) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Ope-
ração para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação 
regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), conforme mode-
lo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
jornais respectivos – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Apresentar Relatório Técnico Final após a conclusão do Plano de Controle 
Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularidades da inter-
venção atendendo os prazos de monitoramento estabelecido na Licença de 
Instalação.

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou 
encerramento de responsabilidade técnica durante a execução do Plano 
de Controle Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularida-
des das intervenções licenciadas e parcialmente realizadas. Neste caso, o 
empreendedor deverá apresentar novo registro de responsabilidade técnica 
para continuidade da execução.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:

a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Con-

duta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o 

Termo de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental 

implantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a si-
tuação atual do sistema justificando o motivo da readequação;j) 
comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Munici-
pal n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
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As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 

a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de 
suavização (“spline”);

b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade de Extração Mineral;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Controle Ambiental – PCA;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo - PGRCCC;
-  ANEXO 08. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

__________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA- N° 1 – 002 -SMMA

Grupo de Atividade: N° 1 – Extração Mineral

Atividade Específica: 002 – Extração de Pedras Irregulares de Modo Ar-
tesanal

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licen-
ciamento ambiental para a Atividade Extração de Pedras Irregulares de 
Modo Artesanal, localizada no Município de Ponta Grossa – Pr estabelece 
para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a do-
cumentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada 
Atividade de Extração de Pedras Irregulares de Modo Artesanal. Definir 
parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o 
respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambien-
tais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Extração de Pedras Irregulares de modo artesanal: Atividade que 
consiste na extração artesanal de rochas não metálicas classificadas como 
Classe II pelo DNPM para emprego imediato na Construção Civil;

2.2 Registro de Licença: é uma declaração fornecida pelo DNPM que per-
mite a extração de substâncias de uso imediato na construção civil, pode ser 
requerido por brasileiro;
 pessoa física;
 firma individual ou empresas legalmente habilitadas;

2.3 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do plane-
jamento da atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a via-
bilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.5 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.6 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a operação;

2.7 Licença para Regularização de Atividade - LOR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Plano de Controle Ambiental – PCA: é um estudo ambiental que alem 
da apresentação da Atividade, identifica os impactos gerados e suas magni-
tudes, e das várias medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas 
ambientais;

2.9 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-

drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da Atividade;

2.10 Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD: plano contendo 
as ações e procedimentos que tem por objetivo a recuperação física, química 
e biológica de área submetida à perturbação em sua integridade;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.13 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da conclu-
são da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A presente Instrução Normativa não se presta para a extração de seixos de 
leito de rio.

A extração deverá ser feita sem o uso de explosivos, escavadeiras hidráuli-
cas ou equivalentes.

O exercício da Atividade deverá ocorrer em atenção e respeito às normas de 
segurança e proteção do trabalho.

O solo vegetal resultante da limpeza da jazida deverá ser estocado em local 
próprio, para posterior reaproveitamento na recuperação.

No caso onde ocorrer a necessidade de supressão de vegetação arbórea 
para instalação da Atividade de extração das rochas, fica o órgão respon-
sável pela extração obrigado a efetuar a compensação por outra área, em 
dimensões não inferiores àquela explorada e que esteja situada na mesma 
bacia hidrográfica.

Para o licenciamento ambiental de extração mineral em áreas cársticas com 
ocorrência de cavernas, o Plano de Controle Ambiental deverá contemplar:

a) estudo espeleológico realizado por técnicos com experiência compro-
vada em Espeleologia;

b) mapeamento da área cárstica onde se insere o empreendimento, 
com relatório descritivo das:
-  feições externas (relevo, vegetação, corpos hídricos, sumidouros, 

ressurgência, afloramentos, dolinas) com avaliação do estado de 
conservação e identificação das atividades antrópicas próximas;

-  feições internas - descrição geral da caverna: desenvolvimento, 
características físicas (espeleotemas, dimensões, forma), carac-
terísticas biológicas, antrópicas e estado de conservação.

Nos casos de constatação de Passivo Ambiental em área de lavra, o licencia-
mento ambiental só será concedido quando firmado Termo de Ajustamento 
de Conduta – TAC e aprovado o competente Plano de Recuperação de Área 
Degradada – PRAD, quando cabível.

Ao término da utilização da área de extração, o empreendedor explorador 
deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante:

a) comprovação de que a área encontra-se estável, com sistema de 
drenagem e decantação implantado, com laudo do profissional técni-
co habilitado e com recolhimento de Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART;

b) apresentação da execução do projeto de recuperação do local e pro-
grama de plantio, conforme, elaborado por profissionais habilitados 
e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Norma 
da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração e apresentação de projeto de 
Reabilitação de Áreas Degradadas pela Mineração - Procedimentos).

Para os pedidos de assentimento para a realização de Pesquisa Mineral de-
verão ser requeridos junto ao órgão ambiental estadual - IAP e, quando em 
área de abrangência de Unidades de Conservação deverão ser ouvidos os 
demais órgãos ambientais pertinentes.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC: 
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de 

Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados 
de Destinação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na 
implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destina-
ção Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas 
Instruções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectiva-
mente, e estar em conformidade com o contido no Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

 
Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
 Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Gerado-

res que se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas 
de Pequeno  Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do 
Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplifi-
cada, conforme Termo de Referência específico, ANEXO 03 do referido 
Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

O aproveitamento mineral por licenciamento junto ao DNPM, fica adstrito à 
área máxima de 50ha (cinquenta hectares), e é facultado, exclusivamente, ao 
proprietário do solo ou a quem dele obtiver expressa autorização.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETROS ATO ADMINISTRA-

TIVOÁrea da lavra
(ha)

Pequeno Até 5

LP, LI, LO, LORMédio De 5 até 15
Grande De 15 até 30
Excepcional De 30 até 50

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade de Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro, atualizada em até 

90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 

nome do empreendedor;
g) Minuta de Registro de Licença emitido pelo Departamento Nacional 

de Proteção Mineral – DNPM;
h) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de tercei-

ros;
i) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel perten-

cente à pessoa jurídica de direito público, também, deve apresentar:
-  certidão que demonstre o prévio assentimento da pessoa jurídica 

de direito público;
-  documento que comprove a realização de audiência da autorida-

de federal sob cuja jurisdição se achar o imóvel, nos casos e na 
forma em que legislação específica determinar.

j) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize ex-
pressamente a extração;

k) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta também as edificações utilizadas 
no desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área 
de preservação permanente, principal via de acesso;

l) Descrição do método de trabalho a ser utilizado na exploração e das 
obras de drenagem implantadas;

m) Previsão de término da utilização da jazida;
n) Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada pela ex-

ploração, incorporando a estabilização dos taludes, controle de pro-
cessos erosivos e plantio, preferencialmente, de espécies arbóreas 
nativas regionais;

o) Indicação do responsável técnico da Prefeitura Municipal pelo serviço 
de exploração;

p) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

q) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de cir-
culação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.
Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 
estabelecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade de Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença Prévia;
d) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-
ção);

f) Matricula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome 
do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o 
contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel 
locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Lei Municipal n°12.345/15;

h) Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado por profissionais habi-
litados e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
ANEXO 04, e ainda, a Norma da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração 
e apresentação de projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração - Procedimentos);

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, 
elaborado por profissional habilitado;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade 
nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resí-
duos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, 
ANEXO 06 ou 07;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

l) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históri-
cos ou artísticos na área afetada, anexar cópia do Parecer Técnico do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) relativo 
Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA 
antes do início da implantação da Atividade;

m) Cópia da comunicação do DNPM publicada no Diário Oficial da União 
julgando satisfatório o PAE - Plano de Aproveitamento Econômico;

n) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade de Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Prévia em jor-

nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

e) Matricula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome 
do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o 
contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel 
locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
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estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ins-
talação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico (1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade de Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais);

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de 
Instalação, informando se houve ou não ampliação ou modificação 
da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

f) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
RGRCC, ANEXO 05, elaborado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

h) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade de Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publi-

cada por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado 
pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas de-
verão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais);

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando 
se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompa-
nhado de relatório fotográfico;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, 
atualizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

k) Cópia do Registro de Licenciamento expedido pelo DNPM;
l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(2);
m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ope-

ração em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que 
disponha de Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá 
ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da re-
ferida Licença.

6.4 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade de Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matricula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome 

do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o 
contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel 
locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

i) Minuta de Registro de Licença emitido pelo Departamento Nacional 
de Proteção Mineral - DNPM;

j) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de tercei-
ros;

k) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel perten-
cente à pessoa jurídica de direito público, também, deve apresentar:

- certidão que demonstre o prévio assentimento da pessoa jurídica de 
direito público;

- documento que comprove a realização de audiência da autoridade fe-
deral sob cuja jurisdição se achar o imóvel, nos casos e na forma em 
que legislação específica determinar.

l) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize ex-
pressamente a extração se couber;

m) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta também as edificações utilizadas 
no desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área 
de preservação permanente, principal via de acesso;

n) Descrição do método de trabalho a ser utilizado na exploração e das 
obras de drenagem implantadas;

o) Previsão de término da utilização da jazida;
p) Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada pela ex-

ploração, incorporando a estabilização dos taludes, controle de pro-
cessos erosivos e plantio, preferencialmente, de espécies arbóreas 
nativas regionais;

q) Indicação do responsável técnico da Prefeitura Municipal pelo serviço 
de exploração;

r) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

s) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

t) Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado por profissionais habi-
litados e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
ANEXO 04, e ainda, a Norma da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração 
e apresentação de projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração - Procedimentos);

u) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, 
elaborado por profissional habilitado;

v) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

w) Cópia legível da licença de Operação emitida pelo IAP(2);
x) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Re-

gularização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no 
Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos jornais respectivos – 
originais);

y) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável. 

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja 
Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja 
vencida, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia 
legível da referida Licença de Operação.

6.5 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativida-
de – LOR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
f) Matricula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome 

do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o 
contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel 
locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Cópia da licença a ser renovada;
i) Cópia do Registro de Licença expedido pelo DNPM;
j) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação para 

Regularização, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

k) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regu-
larização, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, 
atualizado, elaborado por profissional habilitado;

m) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

n) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

p) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Ope-
ração para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação 
regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme mode-
lo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
jornais respectivos – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
 Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a) Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – 

JUCEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa 

para outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade 
no mesmo imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração 
contratual que será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia 

do contrato social anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da 
análise do pedido de Licença de Operação ou equivalente, deverá ser 
apresentada a cópia da alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optan-
te);

c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as 
penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe 
de ser enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 
comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante 
de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, 
sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Apresentar Relatório Técnico Final após a conclusão do Plano de Controle 
Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularidades da inter-
venção atendendo os prazos de monitoramento estabelecido na Licença de 
Instalação.

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou 
encerramento de responsabilidade técnica durante a execução do Plano 
de Controle Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularida-
des das intervenções licenciadas e parcialmente realizadas. Neste caso, o 
empreendedor deverá apresentar novo registro de responsabilidade técnica 
para continuidade da execução.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:

a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Con-

duta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o 

Termo de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental 

implantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a si-
tuação atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Munici-
pal n°12.345/15, quando couber.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 

a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de 
suavização (“spline”);

b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.
-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade de Extração Mineral;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Municí-

pio;
-  ANEXO 04. Plano de Controle Ambiental – PCA;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo - PGRCCC;
-  ANEXO 08. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil – RGRCC.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 
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Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

__________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 1- 002A - SMMA

Grupo de Atividade: N° 1 – Extração Mineral

Atividade Específica: 002A – Extração de Pedras Irregulares de Modo Arte-
sanal, por órgãos públicos da administração direta ou autárquica.

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Extração de Pedras Irregulares 
de Modo Artesanal, por órgãos públicos da administração direta ou au-
tárquica localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta 
Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Ativi-
dade de Extração de Pedras Irregulares de Modo Artesanal, por órgãos 
públicos da administração direta ou autárquica. Definir parâmetros para 
a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato 
Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a 
serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Extração de Pedras Irregulares de modo artesanal, com extração 
por órgãos públicos: Atividade que consiste na extração artesanal de ro-
chas não metálicas classificadas como Classe II pelo DNPM, com estrutura 
própria do órgão público, para emprego imediato na construção civil, sem 
comercialização;

2.2 Registro de Extração: é uma declaração fornecida pelo DNPM exclu-
sivamente aos órgãos da administração direta ou autárquica da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e que permite a extração de 
substâncias de uso imediato na construção civil, para serem utilizados so-
mente em obras públicas, sendo proibida sua venda, lavra por terceiros ou 
transferência para empresas privada;

2.3 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do plane-
jamento da atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a via-
bilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.5 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.6 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a operação;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LOR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Plano de Controle Ambiental – PCA: é um estudo ambiental que alem 
da apresentação da Atividade, identifica os impactos gerados e suas magni-
tudes, e das várias medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas 
ambientais;
 
2.9 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-
drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da Atividade;

2.10 Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD: plano contendo 
as ações e procedimentos que tem por objetivo a recuperação física, química 
e biológica de área submetida à perturbação em sua integridade;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.13 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da conclu-
são da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
 
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A presente Instrução Normativa não se presta para a extração de seixos de 
leito de rio.

A extração de pedras irregulares deverá ser feita pelo próprio órgão publico, 
sem terceirização, e com finalidade de utilização exclusiva em obras pú-
blicas, sendo proibida sua venda, lavra por terceiros ou transferência para 

empresas privadas.

A extração deverá ser feita sem o uso de explosivos, escavadeiras hidráuli-
cas ou equivalentes.

O exercício da Atividade deverá ocorrer em atenção e respeito às normas de 
segurança e proteção do trabalho.

O solo vegetal resultante da limpeza da jazida deverá ser estocado em local 
próprio, para posterior reaproveitamento na recuperação.

No caso onde ocorrer a necessidade de supressão de vegetação arbórea 
para instalação da Atividade de extração das rochas, fica o órgão respon-
sável pela extração obrigado a efetuar a compensação por outra área, em 
dimensões não inferiores àquela explorada e que esteja situada na mesma 
bacia hidrográfica.

Para o Licenciamento Ambiental de extração mineral em áreas cársticas com 
ocorrência de cavernas, o Plano de Controle Ambiental deverá contemplar:

a) estudo espeleológico realizado por técnicos com experiência compro-
vada em Espeleologia;

b) mapeamento da área cárstica onde se insere o empreendimento, 
com relatório descritivo das:
-  feições externas (relevo, vegetação, corpos hídricos, sumidouros, 

ressurgência, afloramentos, dolinas) com avaliação do estado de 
conservação e identificação das atividades antrópicas próximas,

-  feições internas - descrição geral da caverna: desenvolvimento, 
características físicas (espeleotemas, dimensões, forma), carac-
terísticas biológicas, antrópicas e estado de conservação.

Nos casos de constatação de passivo ambiental em área de lavra, o licencia-
mento ambiental só será concedido quando firmado Termo de Ajustamento 
de Conduta – TAC e aprovado o competente Plano de Recuperação de Área 
Degradada – PRAD, quando cabível.

Ao término da utilização da área de extração, o empreendedor explorador 
deverá comunicar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, mediante:

- comprovação de que a área encontra-se estável, com sistema de 
drenagem e decantação implantado, com laudo do profissional técni-
co habilitado e com recolhimento de Anotação de Responsabilidade 
Técnica - ART;

- apresentação da execução do projeto de recuperação do local e pro-
grama de plantio, conforme, elaborado por profissionais habilitados 
e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas na Norma 
da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração e apresentação de projeto de 
Reabilitação de Áreas Degradadas pela Mineração - Procedimentos);

Para os pedidos de assentimento para a realização de Pesquisa Mineral de-
verão ser requeridos junto ao órgão ambiental estadual - IAP e, quando em 
área de abrangência de Unidades de Conservação deverão ser ouvidos os 
demais órgãos ambientais pertinentes.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC: 
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de 

Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados 
de Destinação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na 
implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destina-
ção Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas 
Instruções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectiva-
mente, e estar em conformidade com o contido no Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

O aproveitamento mineral por Registro de Extração é limitado à área máxima 
de 5ha(cinco hectares).
O prazo é determinado a juízo do DNPM, considerando as necessidades 
da obra a ser executada e a extensão da área objetivada no requerimento. 
O prazo pode ser de até 05 anos, sendo permitida uma única prorrogação.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETROS

ATO ADMINISTRATIVOÁrea da lavra
(ha)

Pequeno Até 5 LP, LI, LO, LOR

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 

nome do empreendedor;
f) Minuta de Registro de Extração emitido pelo Departamento Nacional 

de Proteção Mineral – DNPM;
g) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de tercei-

ros;
h) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel perten-

cente à pessoa jurídica de direito público, também, deve apresentar:
-  certidão que demonstre o prévio assentimento da pessoa jurídica 

de direito público;
-  documento que comprove a realização de audiência da autorida-

de federal sob cuja jurisdição se achar o imóvel, nos casos e na 
forma em que legislação específica determinar.

i) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize ex-
pressamente a extração;

j) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta também as edificações utilizadas 
no desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área 
de preservação permanente, principal via de acesso;

k) Descrição do método de trabalho a ser utilizado na exploração e das 
obras de drenagem implantadas;

l) Previsão de término da utilização da jazida;
m) Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada pela ex-

ploração, incorporando a estabilização dos taludes, controle de pro-
cessos erosivos e plantio, preferencialmente, de espécies arbóreas 
nativas regionais;

n) Indicação do responsável técnico da Prefeitura Municipal pelo serviço 
de exploração.

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

p) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de cir-
culação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), conforme 

modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença Previa;
d) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualiza-
da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 
nome do empreendedor;

g) Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado por profissionais habi-
litados e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
ANEXO 04, e ainda, a Norma da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração 
e apresentação de projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração - Procedimentos);

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, 
elaborado por profissional habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade 
nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resí-
duos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, 
ANEXO 06 ou 07;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

k) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históri-
cos ou artísticos na área afetada, anexar cópia do Parecer Técnico do 
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) relativo 
Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA 
antes do início da implantação da Atividade;

l) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Prévia em jor-

nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualiza-
da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 
nome do empreendedor;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ins-
talação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico (1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de 
Instalação, informando se houve ou não ampliação ou modificação 
da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

f) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
RGRCC, AENXO 08, elaborado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

h) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 

nome do empreendedor;
g) Cópia do Registro de Extração expedido pelo DNPM;
h) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publi-

cada por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), conforme modelo aprovado 
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pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas de-
verão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais);

i) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando 
se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompa-
nhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, 
atualizado, elaborado por técnico habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

l) Cópia da legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);
m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ope-

ração em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico (1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que 
disponha de Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá 
ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da re-
ferida Licença.

6.4 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, modelo 

ANEXO 03;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 

nome do empreendedor;
g) Minuta de Registro de Extração emitido pelo Departamento Nacional 

de Proteção Mineral – DNPM;
h) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de tercei-

ros;
i) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel perten-

cente à pessoa jurídica de direito público, também, deve apresentar:
-  certidão que demonstre o prévio assentimento da pessoa jurídica 

de direito público;
-  documento que comprove a realização de audiência da autorida-

de federal sob cuja jurisdição se achar o imóvel, nos casos e na 
forma em que legislação específica determinar.

j) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize ex-
pressamente a extração;

k) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta também as edificações utilizadas 
no desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área 
de preservação permanente, principal via de acesso;

l) Descrição do método de trabalho a ser utilizado na exploração e das 
obras de drenagem implantadas;

m) Previsão de término da utilização da jazida;
n) Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada pela ex-

ploração, incorporando a estabilização dos taludes, controle de pro-
cessos erosivos e plantio, preferencialmente, de espécies arbóreas 
nativas regionais;

o) Indicação do responsável técnico da Prefeitura Municipal pelo serviço 
de exploração.

p) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

q) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

r) Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado por profissionais habi-
litados e apresentado de acordo com as diretrizes estabelecidas no 
ANEXO 04, e ainda, a Norma da ABNT - NBR 13.030/93 (Elaboração 
e apresentação de projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela 
Mineração - Procedimentos);

s) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, AENXO 05, 
elaborado por profissional habilitado;

t) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

u) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);
v) Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação para Re-

gularização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no 
Diário Oficial ou meio eletrônico (1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações deverão ser compro-
vadas através da apresentação dos jornais respectivos – originais);

w) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável. 

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja 
Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja 
vencida, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia 
legível da referida Licença de Operação.

6.5 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativida-
de – LOR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 

nome do empreendedor;
f) Cópia do Registro de Licença expedido pelo DNPM;
g) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize ex-

pressamente a extração se couber;
h) Cópia da licença a ser renovada;
i) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação para 

Regularização, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

j) Indicação do responsável técnico da Prefeitura Municipal pelo serviço 
de exploração;

k) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regu-
larização, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, 
atualizado, elaborado por profissional habilitado;

m) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

o) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

p) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

q) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Ope-
ração para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação 
regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico (1), conforme mode-
lo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
jornais respectivos – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Apresentar Relatório Técnico Final após a conclusão do Plano de Controle 
Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularidades da inter-
venção atendendo os prazos de monitoramento estabelecido na Licença de 
Instalação.

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou 
encerramento de responsabilidade técnica durante a execução do Plano 
de Controle Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularida-
des das intervenções licenciadas e parcialmente realizadas. Neste caso, o 
empreendedor deverá apresentar novo registro de responsabilidade técnica 
para continuidade da execução.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:

a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Con-

duta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o 

Termo de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental 

implantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a si-
tuação atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Munici-
pal n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 

a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de 
suavização (“spline”);

b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade de Extração Mineral;

-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Controle Ambiental – PCA;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo - PGRCCC;
-  ANEXO 08. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

__________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA- N° 2- 001 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 2 – Atividades Agropecuárias e Siviculturais

Atividade Específica: 001 – Suinocultura

O Secretário Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de licen-
ciamento ambiental para a Atividade Suinocultura, desenvolvida em imóveis 
localizados em área rural do Município de Ponta Grossa, estabelece para a 
presente Instrução-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, as instruções complementares e a do-
cumentação necessária para o licenciamento da Atividade Suinocultura. 
Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte, o Ato 
Administrativo a ser solicitado e indicar os Estudos Ambientais mínimos a 
serem apresentados com as respectivas diretrizes. 

2 DEFINIÇÕES

2.1 Suinocultura: Atividade que compreende a criação de suínos 
contemplando apenas o Ciclo de Produção;

2.2 Autorização Florestal: ato administrativo que autoriza a supressão ou 
manejo de vegetação, conforme enquadramento dado à modalidade de Ati-
vidade Florestal;

2.3. Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual 
o órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16,e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.5 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade, 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.6 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do plane-
jamento da Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a via-
bilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.7 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.8 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a Operação;

2.9 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para 
Atividade já existente e com início de funcionamento comprovadamente an-
terior a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida 
pelo órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e en-
quadrada neste como passível de licenciamento, para obter sua regulariza-
ção neste quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medi-
das de controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.10 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
Atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-
drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da Atividade;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.12 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da conclu-
são da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil proposto;

2.13 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;
2.14 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento 
emitido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre 
a origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.
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4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
4.1 Classificação e Características Gerais das Atividades de Suino-
cultura

As Atividades de suinocultura diferem-s, entre si, de acordo com o número de 
animais, sistema de criação e sistema de produção, podendo apresentar-se 
de acordo com as classificações e sistemas a seguir descritos.

4.1.1 Quanto à Produção

4.1.1.1 Relação matriz/número de animais
Para descrição das características da Atividade de suinocultura, deve-se 
considerar a correspondência entre o número de matrizes e o número de 
suínos produzidos. Assim sendo, tem-se em média, a seguinte relação: 
01 (uma) matriz corresponde a 10 (dez) animais.

4.1.1.2 Sistema criatório
O sistema de criação pode ser da seguinte forma: ar livre, confinamento 
e misto.

4.1.1.3 Sistema de produção
O sistema de produção leva em consideração a categoria de animais 
prevista na criação, conforme as tabelas abaixo:

Sistema 1 - produção de leitões
FASE CATEGORIA

Cobertura/ reprodução
Reprodutor
Fêmea para reposição
Matriz em gestação

Maternidade Matriz em lactação
Creche Leitão até 25 kg

Sistema 2 - ciclo completo
FASE CATEGORIA

Cobertura / reprodução
Reprodutor
Fêmea para reposição
Matriz em gestação

Maternidade Matriz em lactação
Creche Leitão até 25 kg
Crescimento e terminação Suínos com peso acima de 25 kg

Sistema 3 - terminação
FASE CATEGORIA

Crescimento e terminação Suínos com peso acima de 25 kg

4.1.2 Quanto aos dejetos (efluentes líquidos e resíduos sólidos)

4.1.2.1 Consumo de água
A tabela a seguir apresenta a exigência de água dos suínos, de 
acordo com a fase do ciclo de produção:

CATEGORIA DO SUINO LITROS DE ÁGUA /SUINOS/DIA
Leitão em aleitamento 0,1 até 0,5
Leitão (7 a 25 kg) 1,0 até 5,0
Suíno (25 a 50 kg) 4,0 até 7,0
Suíno de (50 a 100 kg) 5,0 até 10,0
Porcas em maternidade 20,0 até 35,0
Reprodutor 10, 0 até 15,0

4.1.2.2 Características físico-químicas
A composição dos dejetos varia em função da quantidade de água 
consumida, tipo de alimentação e idade dos animais.

A tabela abaixo apresenta valores mínimo, máximo e médio, de 
parâmetros de dejeto bruto de suínos.
CATEGORIA DO SUINO MINIMO MÁXIMO MÉDIA
pH 6,5 9,0 7,75
BDO (mg/l) 5.000 15.500 10.250
DQO (mg/l) 12.500 38.750 25.625
Sólidos Totais (mg/l) 12.697 49.432 22.399
Sólidos Voláteis (mg/l) 8.429 39.024 16.389
Sólidos Fixos (mg/l) 4.268 10.408 6.010
Sólidos Sedimentáveis 
(mg/l) 220 850 429

NTK (mg/l) 1.109950 3.710 2.374
Pt 320 1.180 578
Kt 260 1.140 536

Fonte: EMBRAPA/CNPSA;KOZEN (1980); IAP.

A tabela abaixo apresenta valores de carga poluidora orgânica 
diária em função do peso e do ciclo produtivo dos suínos

CATEGORIA ANIMAL PESO
(kg/animal)

CARGA POLUIDORA
(kg DBO/animal/dia)

Reprodutor 160 0,182
Porca gestação 125 0,182
Porca com leitão 170 0,340
Leitões desmamados 16 0,032
Suínos em crescimento 30 0,059
Suínos em terminação 68 0,136

Fonte: FREIRE (1985); IAP.

4.1.2.3 Produção de dejetos por categoria
A quantidade de dejetos produzida varia conforme a categoria dos 
animais, tipo de alimentação, quantidade de água, tipo de manejo 
adotado, conforme tabela abaixo:

CATEGORIA
ESTER-

CO
(kg/dia)

ESTERCO + 
URINA (kg/

dia)

DEJETOS 
LIQUIDOS

(l/dia)
25 até 100 kg 2,30 4,90 7,00
Porcas em reposição, 
cobrição e gestantes 3,60 11,00 16,00

Porcas em lactação 
com leitões 6,40 18,00 27,00

Machos 3,00 6,00 9,00
Leitões 0,35 0,95 1,40
Média 2,35 5,80 8,60

4.2 Aspectos Locacionais
A implantação da Atividade de suinocultura - quanto à localização, deverá 
atender, no mínimo, os seguintes critérios:

a) as áreas devem ser de uso rural e estarem em conformidade com as 
diretrizes de zoneamento do município;

b) a área do empreendimento, incluindo armazenagem, tratamento e 
disposição final de dejetos, deve situar-se a uma distância mínima de 
corpos hídricos, de modo a não atingir áreas de preservação perma-
nente, conforme estabelecido no Código Florestal;

c) a(s) área(s) de criação, bem como de armazenagem, tratamento e 
disposição final de dejetos, deve(m) estar localizada(s), de acordo 
com o Decreto Estadual n° 5.503, de 21 de março de 2002, no míni-
mo, nas distâncias e condições abaixo especificadas:

-  50 (cinqüenta) metros das divisas de terrenos vizinhos, podendo 
esta distância ser inferior quando da anuência legal dos respecti-
vos confrontantes,

-  12 (doze) metros de estradas municipais,
-  15 (quinze) metros de estradas estaduais,
-  55 (cinqüenta e cinco) metros de estradas federais,
-  50 (cinqüenta) metros de distância mínima, em relação a frentes 

de estradas – exigida apenas em relação às áreas de disposição 
final dos dejetos.

d)  na localização das construções para criação dos animais, armazena-
gem, tratamento e disposição final de dejetos – devem ser conside-
radas as condições ambientais da área e do seu entorno, bem como, 
a direção predominante dos ventos na região, de forma a impedir a 
propagação de odores para cidades, núcleos populacionais e habita-
ções mais próximas;

e)  não será permitida a implantação de nova Atividade de suinocultura à 
montante de pontos de captação de água para fins de abastecimento 
público;

f)  os criatórios não podem se situar em áreas com afloramentos rocho-
sos, formação de cascalho, em locais alagadiços e com afloramento 
do lençol freático e terrenos excessivamente inclinados.

4.3 Aspectos Técnicos

4.3.1 Manejo dos dejetos nas instalações
O adequado manejo dos dejetos em sistemas de criação de suínos visa 
reduzir o seu volume a fim de evitar o problema da poluição ambiental, 
portanto devem ser observados os seguintes aspectos:

4.3.1.1 Consumo de água
As propriedades suinícolas devem obrigatoriamente possuir hidrôme-
tros para controle do consumo de água e ainda:

a) reduzir o consumo de água de limpeza e no desperdício do 
bebedouro, para evitar o aumento no volume de dejetos líqui-
dos;

b) evitar a entrada de água de chuva nas instalações e no siste-
ma de tratamento de dejetos.

Soluções alternativas para redução do consumo de água:
a) limpeza a seco;
b) uso de piso ripado;
c) utilização de cama nas instalações;
d) lavagem com jatos d’água com menor volume e maior pres-

são;
e) reutilização de água no processo.

4.3.1.2 Proliferação de vetores
Para o controle de vetores (moscas), as medidas recomendadas são 
as seguintes:

a)  controle mecânico, tais como:
-  remoção dos dejetos das instalações, no mínimo duas ve-

zes por semana;
-  armazenamento dos resíduos sólidos provenientes da ati-

vidade (cama ou esterco peneirado,  prensado) em local 
alto, seco e coberto com lona;

-  destinação adequada dos animais mortos;
-  uso de telas nas instalações.

b)  controle biológico;
c)  controle químico.

4.3.2 Armazenamento e Tratamento e Disposição Final dos Dejetos
Os dejetos gerados pela atividade de suinocultura, em função do seu 
alto grau de poluição, deverão obrigatoriamente sofrer armazenamento 
e/ou tratamento primário para posterior encaminhamento aos destinos 
abaixo relacionados, desde que atendidos os Parâmetros de aplicação 
estabelecidos no item 4.3.3:

a) tratamento secundário;
b) aplicação no solo para fins agrícolas.

4.3.2.1 Sistemas de armazenamento
Sistemas destinados ao armazenamento de dejetos provenientes da 
área de criação, para posterior aplicação no solo para fins agrícolas, 
atendendo aos seguintes critérios:

a) de acordo com as características do solo, o mesmo pode ser 
compactado, desde que atinja o coeficiente de permeabilida-
de de no mínimo K = 10-7cm/s. Solos de textura arenosa e/
ou com lençol freático em profundidade inferior a de 4,0 m 
deverão ser obrigatoriamente revestidos;

b) devem ser preferencialmente cobertos;
c) devem ser dimensionados de acordo com a produção diária 

de dejetos e, no caso de disposição no solo, de acordo com 
a área disponível para aplicação, tipo de cultura e período de 
aplicação;

d) deve sempre ser mantido inócuo quando da limpeza desses 
sistemas;

e) caso ocorra esgotamento do sistema, o fundo deverá ser 
compactado novamente.

4.3.2.2 Sistemas de tratamento
a)  tratamento primário: Sistemas destinados para tratamento 

preliminar dos dejetos, tais como:
- decantação,
- peneiramento,
- centrifugação,
- coagulação,
- floculação,
- outros afins.

b)  tratamento secundário: Compreende os sistemas destinados 
à estabilização biológica da matéria orgânica, tais como:
- compostagem,
- lagoas de estabilização,
- digestores,
- biodigestores, 
- outros afins.

4.3.2.3 Sistemas de disposição final no solo
Aplicação no Solo para Fins Agrícolas:

É uma forma adequada de disposição final dos dejetos de suínos, 
desde que passem por um processo de estabilização. Para aplicação 
dos dejetos no solo, para fins agrícolas, devem ser atendidos, no 
mínimo, os critérios estabelecidos no ANEXO 07, 08 e 09. 

4.3.3 Parâmetros de Lançamento

4.3.3.1 Em Corpos Hídricos
Os valores máximos admissíveis para o lançamento de efluentes de 
suinocultura em corpos hídricos, com base no artigo 16 da Resolução 
CONAMA n°430/2011, são, no mínimo, os seguintes:

a) pH entre 5 a 9;
b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a elevação de tempe-

ratura do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC;
c) materiais sedimentáveis: até 1 ml/litro em teste de 1 hora em 

cone Imhoff para o lançamento em lagos e lagoas, cuja ve-
locidade de circulação seja praticamente nula, os materiais 
sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes;

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a 
vazão média do período de atividade diária do agente polui-
dor;

e) óleos e graxas: 
- óleos minerais até 20 mg/l,
- óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/l.

f) ausência de materiais flutuantes;
g) DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) até 50 mg/ l;
h) DQO (Demanda Química de Oxigênio) até 150 mg/ l;
i) cobre: 1,0 mg/l de Cu;
j) zinco: 5,0 mg/l de Zn;
k) nitrogênio amoniacal total: 20 mg/L N.

4.3.3.2 No Solo
Para a disposição de dejetos no solo, deverão ser atendidos os se-
guintes requisitos:

a) Metais Pesados – Valores máximos admissíveis:

ELEMENTO TEOR LIMITE NO DEJETO
(Mg de Mat. Seca)

Zn 2.500
Cu 1.000

b) parâmetros Agronômicos a serem determinados: PH, relação 
C/N, matéria orgânica total, carbono total, fósforo e potássio, 
que devem ser quantificados e utilizados para fins de cálculo 
da taxa de aplicação (m³/ha), de acordo com a recomenda-
ção de adubação para a cultura utilizada;

c) área de Aplicação: As áreas aptas para utilização dos deje-
tos no solo são aquelas de Classe de Uso Potencial I, II, III, 
para solos de uso intensivo e Uso Potencial IV, para culturas 
perenes, classificadas segundo os critérios, estabelecidos no 
Sistema de Classificação de Terras para Disposição Final 
de Dejetos de Suínos, adaptado por PAULA SOUZA,M.L. & 
FOWLER,R.B. do Sistema de Classificação de Terras para 
Disposição Final de Lodo de Esgoto, desenvolvido por 
SOUZA; M.L.P.; ANDREOLI; C.V.; PAULETTI; V. & GIOPPO; 
P.J. (1994). (Anexo 1);

d) taxa de aplicação no solo (m3/ha): deve ser calculada com 
base nas características físico-químicas dos dejetos e do 
solo e da necessidade da cultura.

4.3.4 Área de Criação (sistema de criação ao ar livre)
A área necessária, por matriz, para criação de suínos ao ar livre é de 
500 a 1.000 m².

Estas criações devem ser instaladas em áreas que possuam práticas de 
manejo e conservação de solo e estejam classificadas como Classe de 
Uso Potencial I, II ou III segundo Sistema de Classificação de Terras 
para Disposição Final de Dejetos de Suínos, adaptado por PAULA 
SOUZA, M.L. & FOWLER, R.B. (Anexo 1).

4.3.5 Animais Mortos
Os animais mortos deverão ser dispostos adequadamente, utilizando 
tecnologias de disposição específicas.

A queima a céu aberto dos animais mortos só é permitida:
a) em casos de epizootias quando ocorra grande mortandade de 

animais;
b) quando for determinado o sacrifício dos animais pelas autorida-

des sanitárias competentes.

4.4 Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de 

Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados 
de Destinação de Resíduos da Construção Civil -  CDRs, gerados na 
implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destina-
ção Final dos resíduos  gerados deverão atender ao estabelecido nas 
Instruções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6- 001A respectiva-
mente, e estar em conformidade com o contido no Decreto Municipal 
do Plano Municipal de  Gestão de Resíduos da Construção Civil – 
PMGRCC.

Obs.: Verificar no PMGRCC se a Atividade que estiver dispensada do 
Licenciamento Ambiental Municipal deverá apresentar Plano de Ge-
renciamento de Resíduos da Construção Civil à SMMA e como o fará.

4.5 Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS:
Atividades passíveis de dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal 
deverão apresentar o PGRS junto a SMMA, atendendo ao estabelecido no 
Decreto Municipal n° 10994/16.

4.6 Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 PORTE DA ATIVIDADE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETRO

ATO ADMINIS-
TRATIVO

Animais / Ciclo de Produção
ciclo de 

produção 
de leitões 
(sistema1)

ciclo 
completo 

(siste-
ma 2)

terminação 
(sistema 3)

(matrizes) (animais) (animais)
Mínimo De 04 a 50 De 04 a 20 Até 200 LS, LSR

Pequeno De 51 a 
100 De 21 a 50 De 201 a 

500 LP, LI, LO, LOR

Obs: 
a) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo esta-

belecido a parâmetro da tabela acima, deverá ser requerido junto ao 
órgão ambiental estadual;

b) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atri-
buído a parâmetros desta Tabela for ultrapassado, o licenciamento 
da parte ampliada e os demais procedimentos  posteriores 
deverão ser requeridos junto ao IAP;

c) atividades que contenham animais ou matrizes em numero abaixo 
do limite inferior ao estipulado para o Porte Mínimo dos Sistemas 1 e 
2, na Tabela constante neste item 5 desta Instrução Normativa, são 
passíveis de dispensa do licenciamento ambiental municipal;

 
d) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa do 

licenciamento ambiental municipal, o interessado, deverá requerer 
junto a SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;

e) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato admi-
nistrativo) a Atividade deverá atender a legislação ambiental vigente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
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cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do interessado ou em nome do proprietário/locador, junto com 
o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel 
locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

6.2 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do interessado ou em nome do proprietário/locador, junto com 
o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel 
locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada 
e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou 
Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente e principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Projeto de Controle de Poluição Ambiental simplificado - PCPAS, 
ANEXO 04, elaborado por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 13, 
elaborado por profissionais habilitados;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade 
nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resí-
duos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, 
ANEXO 10 ou 11;

n) No caso de disposição de dejetos no solo para fins agrícolas, em 
áreas em que o interessado não é o proprietário, apresentar Declara-
ção das partes, com firmas reconhecidas em cartório, ANEXO 05;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

p) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, trans-
forme, industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, 
subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação flores-
tal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima 
de Origem Florestal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, 
nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

q) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas  deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Cópia do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada, publi-

cada por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado 
pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas de-
verão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais);

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando 
se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompa-
nhado de relatório fotográfico;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 13, 
atualizado, elaborado por profissionais habilitados;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

k) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simpli-
ficada, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 

nome do interessado;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada 
e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou 
Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente e via principal de acesso;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou 
subterrâneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo 
Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

k) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de cir-
culação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença Prévia;
d) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-
ção);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 
nome do interessado ou em nome do proprietário/locador, junto com 
o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel 
locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA;

i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso de disposição de dejetos no solo para fins agrícolas, em 
áreas em que e que o interessado não é o proprietário, apresentar 
Declaração das partes, com firmas reconhecidas em cartório, confor-
me modelo apresentado no ANEXO 05;

k) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 06, elabo-
rado por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade 
nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resí-
duos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado e 
cadastrado na SMMA, ANEXO 10 ou 11;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender a ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais - originais);

d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do interessado ou em nome do proprietário/locador, junto com 
o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel 
locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ins-
talação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigên-
cias e condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença 
Ambiental de Instalação, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, ela-
borado por profissional habilitado;

f) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
RGRCC, ANEXO 12, elaborado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

h) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 

estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publi-
cada por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado 
pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deve-
rão ser comprovadas através da apresentação dos jornais respecti-
vos – originais);

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidas na Licença de Operação, informando 
se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade acompanha-
do de relatório fotográfico e elaborado por profissionais habilitados;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 13, 
atualizado, elaborado por profissional habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

m) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(2);
n) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ope-

ração em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que 
disponha de Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá 
ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da referida 
Licença.

6.5 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
d) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada 
e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou 
Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente e via principal de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Projeto Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANE-
XO 06, elaborado por profissionais habilitados;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 13, 
elaborado por profissionais habilitados;

m) No caso de disposição de dejetos no solo para fins agrícolas, em 
áreas em que o interessado não é o proprietário, apresentar Decla-
ração das partes, com firmas reconhecidas em cartório, conforme 
ANEXO 05;
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n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

o) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, trans-
forme, industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, 
subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação flores-
tal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima 
de Origem Florestal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, 
nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

p) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para a Re-
gularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no 
Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – 
originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Renovação de Licença Simplificada para Regularização de Ativida-
de – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Cópia da licença a ser renovada;
h) Publicação da súmula de Concessão de Licença Simplificada para 

Regularização, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos jornais respectivos – originais);

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada para Regu-
larização, informando se houve ou não ampliação ou modificação 
da Atividade acompanhado de relatório fotográfico e elaborado por 
profissionais habilitados;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 13, 
atualizado, elaborado por profissionais habilitados;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

l) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Simpli-
ficada para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação 
regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme mode-
lo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença de Operação para Regularização da Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
f) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada 
e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou 
Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente e via principal de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

l) No caso de disposição de dejetos no solo para fins agrícolas, em 
áreas em que o interessado não é o proprietário, apresentar Decla-
ração das partes, com firmas reconhecidas em cartório, conforme 
ANEXO 07;

m) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 06, elabo-
rado por profissional habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 13, 
elaborado por profissional habilitado;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

p) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, trans-
forme, industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, 
subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação flores-
tal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima 
de Origem Florestal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, 
nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

q) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(2);
r) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Re-

gularização da Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no 
Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – 

originais);
s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja 
Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja 
vencida, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia 
legível da referida Licença de Operação.

6.7 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativida-
de – LOR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;
c) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Operação para 

Regularização, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidas na Licença de Operação para Regu-
larização, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 13, 
atualizado, elaborado por profissionais habilitados;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

k) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Ope-
ração para Regularização, em jornal de circulação regional e no 
Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – 
originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Com-
pensação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, 
quando não dispensável.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – 

JUCEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa 

para outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade 
no mesmo imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração 
contratual que será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia 
do contrato social anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da 
análise do pedido de Licença de Operação ou equivalente, deverá ser 
apresentada a cópia da alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optan-
te);

c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as 
penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe 
de ser enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Obs.: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apre-

sentar: comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, 
comprovante de endereço e declaração do responsável pela em-
presa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas 
informações prestadas (conforme modelo), comprometendo-se ainda 
a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrado na condição de 
Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Conforme estabelecido na Lei Municipal n° 12345/15, Atividades desenvolvi-
das em imóveis rurais enquadrados no critério estabelecido na Lei Estadual 
n° 15.431/2007 com até 30,00 hectares de área total, de mínimo e pequeno 
porte e baixo impacto ambiental são isentas das Taxas Ambientais, deven-
do para tanto o requerente apresentar, quando do requerimento, declaração 
emitida pela EMATER, Sindicatos Rurais, Declaração de Aptidão PRONAF 
acompanhada do extrato do MDA, ou Cadastro de Produtor Rural.

Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Pra as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:

a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Con-

duta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o 

Termo de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental 

implantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a si-
tuação atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Munici-
pal n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Após a concessão da Licença pertinente deverá se mantido no Local da 
Atividade uma cópia dos Estudos, aprovados, para efeitos de fiscalização.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 

a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de 
suavização (“spline”);

b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.
- ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
- ANEXO 02. Cadastro da Atividade Suinocultura;
- ANEXO 03. Certidão do Município de Uso e Ocupação do Solo;
- ANEXO 04. Projeto de Controle de Poluição Ambiental - Simplificado – 

PCPAS;
- ANEXO 05. Declaração de Cedencia de área para distribuição de dejetos 

de suínos;
- ANEXO 06. Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA;
- ANEXO 07. Sistema de classificação de risco ambiental das terras para 

uso agronômico de dejetos de suínos;
- ANEXO 08. Aplicação de dejetos de suínos no solo para fins agrícolas;
- ANEXO 09. Determinação da concentração de nutrientes e de matéria 

seca através da densidade do dejeto;
- ANEXO 10. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

simplificado - PGRCCS;
- ANEXO 11. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

completo – PGRCCC;
- ANEXO 12. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC;
- ANEXO 13. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

__________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA- N° 2- 002 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 2 – Atividades Agropecuárias e Siviculturais

Atividade Específica: 002 – Avicultura

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licen-
ciamento ambiental para a Atividade Avicultura localizada na área rural do 
Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Avi-
cultura. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o 
Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar 
os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas 
diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Avicultura: Atividade que se aplica à avicultura comercial, como granjas, 
incubatório, postura comercial, postura de ovos férteis e avicultura de corte, 
avestruz, peru, frangos, ficando excluída a atividade industrial, que deverá ter 
licenciamento ambiental específico para sua tipologia;

2.2 Integrador: pessoa jurídica legalmente constituída, responsável pela 
assistência técnica, fomento e informações prestadas no processo de licen-
ciamento ambiental de cadeia produtiva da avicultura;

2.3. Integrado: pessoa física ou jurídica integrante de cadeia produtiva, exe-
cutor de parte das atividades desta cadeia, sob supervisão e orientação do 
responsável técnico do integrador;

2.4 Responsável Técnico: profissional especializado na área de abrangên-
cia do sistema, disponibilizado pelo integrador, responsável pelos projetos, 
orientação, documentação técnica, relatórios e demais documentos citados 
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nesta Resolução;

2.5 Agricultor Familiar: aquele que pratica atividades no meio rural, aten-
dendo, aos seguintes requisitos estabelecidos no artigo 3º de Lei Federal nº. 
11.326, de 24 de julho de 2006;

2.6 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.7 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.8 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.9 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do plane-
jamento da atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a via-
bilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.10 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.11 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a Operação;

2.12 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida 
para Atividade já existente e com início de funcionamento comprovadamente 
anterior a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emi-
tida pelo órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto 
e enquadrada neste como passível de licenciamento, para obter sua regu-
larização neste quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com 
as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a 
Operação;

2.13 Plano de Controle Ambiental – PCA: é um estudo ambiental que alem 
da apresentação da Atividade, identifica os impactos gerados e suas magni-
tudes, e das várias medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas 
ambientais;

2.14 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.15 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.16 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da conclu-
são da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da construção Civil proposto;

2.17 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;2.18 Certificado de 
Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido pelo receptador de 
Resíduos da Construção Civil, informando sobre a origem, a quantidade e 
descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS 

Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Tipologia da Atividade:

a) incubatório;
b) postura comercial;
c) postura de ovos férteis
d) avicultura de corte.

A implantação de Atividades de Avicultura, quanto à localização, deverá aten-
der, no mínimo, aos seguintes critérios:

a) as áreas devem ser de uso rural e estar em conformidade com as 
diretrizes de zoneamento do município;

b) a área do empreendimento, incluindo armazenagem, tratamento e 
disposição final de estercos, deve situar-se a uma distância mínima 
de corpos hídricos, de modo a não atingir áreas de preservação per-
manente, conforme estabelecido no Código Florestal ;

c) a área do empreendimento, incluindo armazenagem, tratamento e 
destinação final de estercos, deve situar-se a uma distância mínima 
conforme estabelecido no Código Sanitário do Estado.

Para o lançamento de efluentes líquidos de empreendimentos de avicultura 
em Corpos Hídricos ficam estabelecidos os seguintes padrões, em atenção 
ao CONAMA 430/211 e alterações posteriores:

a) pH entre 5 a 9;
b) temperatura: inferior a 40oC, sendo que a elevação de temperatura 

do corpo receptor não deverá exceder a 3ºC;
c) materiais sedimentáveis: até 1 ml/litro em teste de 1 hora em cone 

Imhoff para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de cir-
culação seja praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão 
estar virtualmente ausentes;

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão 
média do período de atividade diária do empreendimento;

e) óleos e graxas: óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/l;
f) ausência de materiais flutuantes;

g) DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) até 50 mg/ l;
h) DQO (Demanda Química de Oxigênio) até 150 mg/ l;
i) cobre: 1,0 mg/l de Cu;j) zinco: 5,0 mg/l de Zn;
k) nitrogênio amoniacal total: 20 mg/L N.

Para uso agrícola dos resíduos, devem ser considerados os seguintes as-
pectos:

a) a cama de aviário deverá sofrer processo de fermentação por no mí-
nimo 10 (dez) dias. A armazenagem deve ser realizada em local ade-
quado, com adoção de medidas que evitem a proliferação de vetores;

b) taxa de aplicação no solo (quantidade/área) - deve ser calculada com 
base nas características físico-químicas do resíduo, da interpretação 
da análise química do solo e da necessidade da cultura, conforme 
recomendação agronômica;

c) fica vedada a utilização de material para substrato de cama de aviário 
com presença de resíduos de produtos químicos para tratamento de 
madeira.

Os animais mortos deverão ser dispostos adequadamente, utilizando tecno-
logias de disposição específicas. A queima a céu aberto dos animais mortos 
só é permitida:

a) em casos de epizootias, quando ocorra grande mortandade de ani-
mais;

b) quando for determinado o sacrifício dos animais pelas autoridades 
sanitárias competentes.

Para fins de isenção da Taxa Ambiental, deverá ser solicitada declaração 
emitida pela EMATER, Sindicatos Rurais ou ainda o DAP - Declaração de 
Aptidão do PRONAF.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de 

Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados 
de Destinação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na 
implantação da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destina-
ção Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas 
Instruções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectiva-
mente, e estar em conformidade com o contido no Decreto Municipal 
do Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – 
PMGRCC.

Obs.: Verificar no PMGRCC se a Atividade que estiver dispensada do 
Licenciamento Ambiental Municipal deverá apresentar Plano de Ge-
renciamento de Resíduos da Construção Civil à SMMA e como o fará.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:
Atividades passíveis de dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal 
deverão apresentar o PGRS junto a SMMA, atendendo ao estabelecido no 
Decreto Municipal especifico.

Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE 
DA ATIVI-
DADE

PARÂMETRO
ATO 

ADMINISTRATIVO
Área construída 

(para o confinamento das aves)
(m²)

Mínimo De 1.500 a 2.500 LS, LSR
Pequeno De 2.500 a 5.000 LP, LI, LO, LORMédio De 5.000 a 10.000

Obs.: 
a) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo esta-

belecido ao parâmetro da tabela acima, deverá requerido junto ao 
órgão ambiental estadual;

b) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atri-
buído ao parâmetro desta Tabela for ultrapassado, o licenciamento da 
parte ampliada e os demais procedimentos posteriores deverão ser 
requeridos junto ao IAP;

c) atividades com área construída total em índice inferior ao estipulado 
para o porte Mínimo, na Tabela constante do Item 5 desta Instrução 
Normativa, são passíveis de dispensa de Licenciamento Ambiental 
Municipal;

d) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de 
licenciamento ambiental municipal, o interessado, deverá requerer 
junto a SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;

e) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato admi-
nistrativo) a Atividade deverá atender a legislação ambiental vigente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO 

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

6.2 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade de Avicultura, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissionais 
habilitados, com poligonal definidora dos limites da Atividade 
georreferenciada e coordenadas dos vértices no sistema de projeção 

UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal 
SIRGAS 2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com 
precisão mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações 
utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos 
hídricos, área de preservação permanente e principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Plano de Controle Ambiental – PCA, ANEXO 04, elaborado por profis-
sional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade 
nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resí-
duos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, 
ANEXO 07 ou 08;

n) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a 
elaboração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de 
Classe pertinentes;

o) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, trans-
forme, industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, 
subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação flores-
tal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima 
de Origem Florestal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, 
nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

p) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando 
se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompa-
nhado de relatório fotográfico;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

j) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simpli-
ficada, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualiza-

da em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em 

nome do interessado;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada 
e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou 
Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente e via principal de acesso;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou 
subterrâneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo 
Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

k) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de cir-
culação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
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b) Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
d) Cópia da Licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 
nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA;

i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) Plano de Controle Ambiental - PCA, ANEXO 04, elaborado por profis-
sional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, AANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade 
nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resí-
duos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, 
ANEXO 07 ou 08;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

n) Publicação de súmula do pedido de Licença de Instalação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n°..../16;

e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

g) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Ins-
talação em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de 
Instalação, informando se houve ou não ampliação ou modificação 
da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico elaborado por 
profissional habilitado e cadastrado na SMMA;

f) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
RGRCC, ANEXO 09, elaborado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

h) Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação em jor-
nal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação dos respectivos jornais – originais);

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publi-

cada por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado 
pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas de-
verão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais);

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando 
se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompa-
nhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 06, 
atualizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

k) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);
l) Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença de Ope-

ração em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas atra-
vés da apresentação dos respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:  
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que 
disponha de Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá 
ser incluída no rol de documentos abaixo uma cópia legível da re-
ferida Licença.

6.6 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR
a)  Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b)  Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
d)  Cadastro de Usuário Ambiental;
e)  Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
f)  Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
g)  Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
h)  Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

i)  Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

j)  Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada 
e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou 
Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente e via principal de acesso;

k)  No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

l)  No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

m)  Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;

n)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

o)  Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

p)  Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, trans-
forme, industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, 
subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação flores-
tal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima 
de Origem Florestal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, 
nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

r)  Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada para Re-
gularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no 
Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – 
originais);

s)  Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.
Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 
estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativida-
de – LSR

a)  Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b)  Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
c)  Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
d)  Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e)  Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto 
com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data 
de sua emissão;

f)  Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

g)  Cópia da licença a ser renovada;
h)  Publicação da súmula de Concessão de Licença Simplificada para 

Regularização, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

i)  No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j)  No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k)  Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença Simplificada para Regu-
larização, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por pro-
fissional habilitado;

l)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, 
atualizado, elaborado por profissional habilitado;

m)  Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

n)  Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, trans-
forme, industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, 
subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação flores-
tal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima 
de Origem Florestal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, 
nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

o)  Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Simplifi-
cada para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação 
regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme mode-
lo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais);

p)  Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 
estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.8 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a)  Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-

cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b)  Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
d)  Cadastro de Usuário Ambiental;
e)  Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 

03;
f)  Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
g)  Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
h)  Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de 
locação, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) 
dias contados da data de sua emissão;

i)  Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

j)  Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada 
e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou 
Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente e via principal de acesso;

k)  No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

l)  No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

m)  Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;

n)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

o)  Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

p)  Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, trans-
forme, industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, 
subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação flores-
tal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima 
de Origem Florestal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, 
nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

q)  Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);
r)  Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Re-

gularização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no 
Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – 
originais);

s)  Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ati-

vidade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja 
Licença de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja 
vencida, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia 
legível da referida Licença de Operação.

6.9 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativida-
de – LOR

a)  Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, in-
cluindo procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b)  Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;
c)  Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última altera-

ção);
d)  Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e)  Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em 

nome do proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de 
locação, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) 
dias contados da data de sua emissão;

f)  Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária 
estiver irregular ou comprometida, conforme exigências para casos 
imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do 
Decreto Municipal n° 10996/16;

g)  Cópia da licença a ser renovada;
h)  Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação para 

Regularização, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), confor-
me modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais;

i)  No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j)  No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, 
anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, 
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atualizado, elaborado por profissional habilitado;
l) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 

e condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Re-
gularização, informando se houve ou não ampliação ou modificação 
da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por 
profissional habilitado;

m)  Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a ela-
boração dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Clas-
se pertinentes;

n)  Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, trans-
forme, industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, 
subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer formação flores-
tal, apresentar cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima 
de Origem Florestal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, 
nos temos do Decreto Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

o)  Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença de Ope-
ração para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação 
regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme mode-
lo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais);

p)  Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quan-
do não dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao 

estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – 

JUCEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no 
mesmo imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração 
contratual que será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia 
do contrato social anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da 
análise do pedido de Licença de Operação ou equivalente, deverá ser 
apresentada a cópia da alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optan-
te);

c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as 
penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe 
de ser enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de 
Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apre-

sentar: comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, 
comprovante de endereço e declaração do responsável pela em-
presa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas 
informações prestadas (conforme modelo), comprometendo-se ainda 
a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrado na condição de 
Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Conforme estabelecido na Lei Municipal n° 12345/15, Atividades desenvolvi-
das em imóveis rurais enquadrados no critério estabelecido na Lei Estadual 
n° 15.431/2007 com até 30,00 hectares de área total, de mínimo e pequeno 
porte e baixo impacto ambiental são isentas das Taxas Ambientais, deven-
do para tanto o requerente apresentar, quando do requerimento, declaração 
emitida pela EMATER, Sindicatos Rurais, Declaração de Aptidão PRONAF 
acompanhada do extrato do MDA, ou Cadastro de Produtor Rural.
Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Apresentar Relatório Técnico Final após a conclusão do Plano de Controle 
Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularidades da inter-
venção atendendo os prazos de monitoramento estabelecido na Licença de 
Instalação.

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou 
encerramento de responsabilidade técnica durante a execução do Plano 
de Controle Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularida-
des das intervenções licenciadas e parcialmente realizadas. Neste caso, o 
empreendedor deverá apresentar novo registro de responsabilidade técnica 
para continuidade da execução.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal 
n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 

devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.  

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA:

- ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
- ANEXO 02. Cadastro da Atividade Avicultura;
- ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Municí-

pio;
- ANEXO 04. Plano de Controle de Ambiental – PCA;
- ANEXO 05. Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA;
- ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
- ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

simplificado - PGRCCS;
- ANEXO 08. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

completo – PGRCCC;
- ANEXO 09. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil – RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, janeiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA –LA- N°2- 003 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 2 – Atividades Agropecuárias e Siviculturais

Atividade Específica: 003 – Piscicultura

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licen-
ciamento ambiental para a Atividade Piscicultura localizada no Município de 
Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Pis-
cicultura. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o 
Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar 
os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas 
diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1. Aquicultura: o cultivo ou a criação de organismos cujo ciclo de vida, em 
condições naturais, ocorre total ou parcialmente em meio aquático;

2.2. Piscicultura: é a denominação que se dá para a Atividade aquícola de 
produção de alevinos ou peixes em locais conhecidos como viveiro, açude, 
reservatório, alagado ou tanque, caracterizado por um área composta por 
uma lamina d’água represada e que possui controle de entrada e saída da 
mesma.

2.3. Alevinos: formas jovens dos peixes;

2.4. Viveiro de terra: área de produção de peixes composta por uma lâmina 
d’água represada e que possui controle de entrada e saída da água. Também 
denominada de tanque escavado/construído, reservatório ou lagoa. O acu-
mulo de água pode se dar por captação, 

2.5. Tanque escavado/edificado: área de produção de alevinos ou peixes 
cuja parte interna dos taludes não é revestida com lajotas, tijolos, etc.

2.6. Açude: área de produção de peixes que construída interceptando um 
curso d’água, não possui controle de entrada e saída da água e tem um 
dreno ou vertedouro destinado à redução do volume de água por ocasião das 
grandes precipitações pluviométricas.

2.7. Aquicultor: a pessoa física ou jurídica que, registrada e licenciada pelas 
autoridades competentes, exerce a aquicultura com fins comerciais;

2.8. Área Aquícola: espaço físico contínuo em meio aquático, delimitado, des-
tinado a projetos de aquicultura, individuais ou coletivos;

2.9. Parque Aquícola: espaço físico contínuo em meio aquático, delimitado, 
que compreende um conjunto de áreas aquícolas afins, em cujos espaços fí-
sicos intermediários podem ser desenvolvidas outras Atividades compatíveis 
com a prática de aquicultura;

2.10. Porte da Atividade aquícola: classificação dos projetos de aqüicultura 
utilizando como critério a área da Atividade e a produção anual, com defini-
ção da classe correspondente ao porte;

2.11 Manifestação prévia dos órgãos e entidades gestoras de recursos 
hídricos: ato administrativo emitido pela autoridade outorgante competen-
te, inserido no procedimento de obtenção da outorga de direito de uso de 
recursos hídricos, que corresponda à outorga preventiva, definida na Lei n° 
9.984, de 17 de julho de 2000, destinada a reservar vazão passível de outor-

ga, possibilitando aos investidores o planejamento de empreendimentos que 
necessitem desses recursos;

2.12 Unidade Geográfica Referencial (UGR): a área abrangida por uma 
região hidrográfica da bacia do rio Paraná e Região hidrográfica Atlântico 
Sul, definidas na Resolução do Conselho Nacional de Recursos Hídricos - 
CNRH n° 32/03;

2.13 Espécie alóctone ou exótica: espécie que não ocorre ou não ocorreu 
naturalmente em águas da UGR considerada;

2.14 Espécie nativa ou autóctone: espécie de origem e ocorrência natural 
em águas da UGR considerada;

2.15 Potencial de severidade das espécies: critério baseado na caracterís-
tica ecológica da espécie e no sistema de cultivo a ser utilizado;

2.16 Potencial de impacto ambiental: critério de classificação da Atividade 
de aquicultura em função de seu porte e do potencial de severidade das 
espécies;

2.17 Sistema de Cultivo: conjunto de características ou processos de pro-
dução utilizados por Atividades aquícolas, sendo dividido nas modalidades 
Intensiva, Semi-Intensiva e Extensiva;

2.18 Sistema de Cultivo Extensivo: sistema de produção em que os espé-
cimes cultivados dependem principalmente de alimento natural disponível, 
podendo receber complementarmente alimento artificial e tendo como ca-
racterística a média ou baixa densidade de espécimes, variando de acordo 
com a espécie utilizada.

2.19 Sistema de Cultivo Intensivo: sistema de produção em que os espéci-
mes cultivados dependem integralmente da oferta de alimento artificial, tendo 
como uma de suas características a alta densidade de espécimes, variando 
de acordo com a espécie utilizada;

2.20 Sistema de Cultivo Semi-Intensivo: sistema de produção em que os 
espécimes cultivados dependem principalmente da oferta de alimento artifi-
cial, podendo buscar suplementarmente o alimento natural disponível, e ten-
do como característica a média ou baixa densidade de espécimes, variando 
de acordo com a espécie utilizada;

2.21 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual 
o órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam vir 
a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as disposi-
ções legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.22 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.23 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.24 Relatório Ambiental - RA: estudo que se destina a apresentar os 
possíveis impactos gerados pela Atividade e indicar as respectivas medidas 
corretivas, com vistas à sua implantação;

2.25 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.26 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da conclu-
são da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A aquicultura é classificada como:
a) comercial: quando praticada com finalidade econômica, por pessoa física 

ou jurídica;
b) científica ou demonstrativa: quando praticada unicamente com fins de 

pesquisa, estudos ou demonstração por pessoa jurídica legalmente habi-
litada para essas finalidades;

c) recomposição ambiental: quando praticada sem finalidade econômica, 
com o objetivo de repovoamento, por pessoa física ou jurídica legalmente 
habilitada;

d) familiar: quando praticada por unidade unifamiliar, nos termos da Lei Fe-
deral no. 11.326/ 24 de julho de 2006;

e) ornamental: quando praticada para fins de aquariofilia ou de exposição 
pública, com fins comerciais ou não.

O Potencial de severidade das espécies utilizadas pela Atividade será defini-
do conforme a relação entre a espécie utilizada e o tipo de sistema de cultivo 
utilizado pela Atividade, observando os critérios estabelecidos na Tabela 1 
desta Instrução Normativa.

Para as Atividades aquícolas com cultivo de várias espécies prevalecerá, 
para fins de enquadramento, no grau de severidade da Tabela 1 desta IN, o 
caso mais restritivo em termos ambientais.

TABELA 1 – POTENCIAL DE SEVERIDADE DAS ESPÉCIES
CARACTERÍSTICA ECOLÓGICA DA ESPÉCIE

Autóctone ou nativa Alóctone ou exótica

Não-
Carnívora/onívo-

ra/autotrófica
Carnívora

Não-
Carnívora/
onívora/

autotrófica

Carnívora

SISTEMA DE 
CULTIVO

Extensivo B B M M
Semi-
Intensivo B M M A

Intensivo M M A A

Legenda: Potencial de severidade das espécies B= Baixo;
 M=Médio;
 A=Alto
Fonte: Resolução CONAMA 413/09
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As Atividades que utilizem policultivo ou sistemas integrados que demons-
trem a melhor utilização dos recursos e a redução de resíduos sólidos e lí-
quidos, bem como os que possuem sistemas de tratamentos de efluentes ou 
apresentem sistemas de biossegurança poderão ser enquadrados numa das 
Classes de menor impacto.

Para a dispensa de apresentação de Outorga de Uso de Recursos Hídricos, 
considerando-se como de uso insignificante as acumulações, derivações, 
captações e lançamentos, deverá ser atendido o disposto No Artigo 1° da 
Resolução 39/04 – SEMA, abaixo transcritas, e alterações posteriores:

Art. 1º - Ficam dispensados de outorga, considerando-se como de 
uso insignificante, as seguintes acumulações, derivações, 
captações e lançamentos 

 I - Acumulações com volume de até 15.000 m³, ou com 
área de espelho d’água inferior ou igual  10.000 m², ou com 
altura de barramento inferior a 1,5 m;

 II – Derivações e captações individuais até 1,8 m³/h; 
III – Lançamentos de efluentes em corpos d’água com va-
zão até 1,8 m³/h.

 § 1º Quando a soma das derivações e captações conside-
radas insignificantes atingir 20 % da vazão outorgável em 
um dado manancial, não mais devem ser dispensadas ou 
permitidas novas derivações ou captações, ficando sujei-
tas aos procedimentos legais de outorga.

 § 2º Os lançamentos de efluentes com a vazão acima só 
serão considerados insignificantes se a vazão para diluição 
do efluente for igual ou inferior a 50% da Q95 (vazão na-
tural com permanência de 95% do tempo), e mesmo que 
considerados insignificantes, deverão ser licenciados pelo 
Instituto Ambiental do Paraná – IAP.

 § 3º Para fins do disposto neste artigo, os quantitativos 
de acumulações, derivações, captações e lançamentos 
considerados insignificantes, poderão ser revistos pelos 
Comitês de Bacias e propostos novos valores para serem 
estabelecidos pela Superintendência de Desenvolvimen-
to de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - SU-
DERHSA.

A listagem contendo as espécies exóticas invasoras, de cultivo não permitido 
e permitido com controle no Estado do Paraná, enquadradas nas Categorias 
I e II, conforme estabelecido no artigo 3° da Portaria IAP n° 059/15, deverá 
ser consultada no Anexo 2 da referida Portaria e suas atualizações.

Tanques novos construídos por derivação, evidentemente deverão ser im-
plantados em áreas localizadas fora das Áreas de Preservação Permanente.

O reservatório construído com a finalidade de servir como manancial de 
abastecimento não deverá ser considerado para a instalação de Atividades 
de piscicultura. 

Peixes produzidos em ambientes eutrofizados com floração de cianobacté-
rias potencialmente tóxicas podem representar um risco à saúde humana, 
devido a presença de cianotoxinas nos tecidos dos peixes tornando-os inade-
quados ao consumo, inviabilizando assim, os investimentos dos aquicultores. 

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC: 
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Trans-

porte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Desti-
nação de Resíduos da Construção Civil -  CDRs, gerados na implantação 
da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6- 001A respectivamente, e 
estar em conformidade com o contido no Plano Municipal de  
Gestão   de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE
DA ATIVIDADE

PARÂMETROS ATO ADMINIS-
TRATIVOAçude Viveiro

Pequeno

Área da lâmina de água
Até 20.000 m²

Área da lâmina de água
Até 20.000 m²

LS, LSR
Produção

Até 5.000 kg/ano
Produção

Até 5.000 kg/ano

Obs.:
a) As Atividades passíveis de Licenciamento Ambiental Municipal deverão 

atender concomitantemente aos dois parâmetros instituídos na tabela 
acima;

b) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo estabele-
cido a parâmetros da tabela acima, deverá ser requerido junto ao órgão 
ambiental estadual;

c) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atri-
buído a parâmetros desta Tabela for ultrapassado, o licenciamento da 
parte ampliada e os demais  procedimentos  posteriores deverão ser re-
queridos junto ao IAP.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

Para a definição dos procedimentos de licenciamento ambiental, a Atividade 
de aquicultura de pequeno porte objeto desta Instrução Normativa será en-
quadrada conforme o potencial de severidade da espécie utilizada na Ativi-
dade, constante da Tabela 1, em:
a) PB - pequeno porte com baixo potencial de severidade da espécie;
b) PM - pequeno porte e médio potencial de severidade da espécie;
c) PA - pequeno porte e alto potencial de severidade da espécie.

6.1 Licença Simplificada – LS - Atividades classificadas como PB
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Piscicultura, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborado por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

i) Anuência do órgão gestor da Unidade de Conservação, quando couber;

j) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Poluidoras (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis - IBAMA);

k) Autorização do IBAMA quando se tratar de introdução ou translocação de 
espécies e reintrodução apenas em casos de espécimes oriundos de fora 
das fronteiras nacionais;

l) Cópia da Outorga Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das 
Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos, inclusive para o 
lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de 
Outorga, quando couber.

m) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária dos serviços de água, atestando a 
possibilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

n) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica, quando couber;

o) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE, quando couber;

p) Projeto Técnico Descritivo;
q) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 

simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 04 ou 
05;

r) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

s) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

t) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ou estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença Simplificada – LS - Atividades classificadas como PM e PA

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Piscicultura, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, modelo ANE-

XO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Poluidoras (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis - IBAMA);

i) Planta de Localização da área, elaborado por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

k) Cópia da Outorga Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das 
Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos, inclusive para o 
lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de 
Outorga, se for o caso;

l) Anuência do órgão gestor da Unidade de Conservação, quando couber;
m) Declaração emitida pela concessionária dos serviços de água, atestando 

a possibilidade de atendimento à demanda d’água prevista, no caso do 
abastecimento de água ser pelo sistema publico.

n) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica, quando couber;

o) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE, quando couber;

p) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 04 ou 
05;

q) Relatório Ambiental – RA conforme ANEXO 06, elaborado por profissio-
nal habilitado;

r) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

s) Autorização do IBAMA quando se tratar de introdução ou translocação de 
espécies e reintrodução apenas em casos de espécimes oriundos de fora 
das fronteiras nacionais;

t) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ou estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16

6.3 Renovação de Licença Simplificada – LS, Atividades classificadas 
como PB, PM e PA.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Piscicultura, ANEXO 02;
c) Cópia do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-

pectivos jornais – originais);
h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 

condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade acompanhado de 
relatório fotográfico, e elaborado por profissional habilitado;

i) Relatório Técnico do Programa de Monitoramento Ambiental – RTPMA, 
ANEXO 07, elaborado por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ou estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR, para 
Atividades classificadas como PB, PM e PA

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Piscicultura, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto 
das Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos, inclusive para 
o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou da Dispensa 
de Outorga, se for o caso;

k) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades 
Poluidoras (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Natu-
rais Renováveis - IBAMA);

l) Anuência do órgão gestor da Unidade de Conservação, quando couber;
m) Autorização do IBAMA quando se tratar de introdução ou translocação de 

espécies e reintrodução apenas em casos de espécimes oriundos de fora 
das fronteiras nacionais;

n) Relatório Ambiental – RA conforme ANEXO 06, elaborado por profissio-
nal habilitado;

o) Relatório Técnico do Programa de Monitoramento Ambiental, ANEXO 07, 
elaborado por profissional habilitado;

p) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

q) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ou estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Renovação Licença Simplificada para Regularização de Atividade – 
LSR, para Atividades classificadas como PB, PM e PA

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Piscicultura, ANEXO 02;
c) Cópia do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada para Re-

gularização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

i) Relatório Técnico do Programa de Monitoramento Ambiental – RTPMA, 
ANEXO 07, elaborado por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Publicação de súmula do pedido de renovação da Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

 Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ou estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
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Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada 
na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;7.2 Para 
empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 
comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante 
de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, 
sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Conforme estabelecido na Lei Municipal n° 12345/15, Atividades desenvolvi-
das em imóveis rurais enquadrados no critério estabelecido na Lei Estadual 
n° 15.431/2007 com até 30,00 hectares de área total, de mínimo e pequeno 
porte e baixo impacto ambiental são isentas das Taxas Ambientais, deven-
do para tanto o requerente apresentar, quando do requerimento, declaração 
emitida pela EMATER, Sindicatos Rurais, Declaração de Aptidão PRONAF 
acompanhada do extrato do MDA, ou Cadastro de Produtor Rural.

A isenção contempla o proprietário que atenda simultaneamente a todos os 
requisitos do artigo 3° da Lei Federal 11.326/06, com até 30,00 hectares de 
área total conforme lei Estadual 15.431/07, e explore, conforme Portaria IAP 
258/13, reservatórios hídricos com superfície total de até 2 ha (dois hectares)
ou ocupem ate 300m³ (trezentos metros cúbicos) de água quando a explo-
ração se efetivar em tanques rede e desenvolvam Atividade considerada de 
pequeno porte e de baixo impacto ambiental. 

Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Pra as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
ee) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;ff) cópia da 
Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 
(TAC);gg) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo 
com o Termo de Referência correspondente;hh) em se tratando de reade-
quação de sistemas de controle ambiental implantados, encaminhar o estudo 
anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo 
da readequação;ii) comprovante de recolhimento da Taxa Am-
biental (Ficha de Compensação Bancária) estabelecida na Tabela IV, cons-
tante na Lei Municipal n°12.345/15.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.  

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS 

Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

- ANEXO 01: Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
- ANEXO 02: Cadastro da Atividade Piscicultura;
- ANEXO 03: Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
- ANEXO 04: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
- ANEXO 05: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC;
- ANEXO 06: Relatório Ambiental – RA;
- ANEXO 07: Relatório Técnico do Programa de Monitoramento Ambiental 

- RTPMA.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA - LA- N° 3- 001-SMMA 

Grupo de Atividade: N° 3 - Industrial

Atividade Específica: 001 - Industrial

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licen-
ciamento ambiental para a Atividade Industrial, localizada no Município de 
Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução Normativa-:

1. OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade Industrial. Definir 
parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o 
respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambien-
tais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Atividade Industrial: conjunto das operações manuais ou mecânicas 
de processos físicos, químicos ou biológicos, por meio das quais o homem 
transforma as matérias-primas em utilidades apropriadas às suas necessi-
dades;

2.2 Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de Atividades 
que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar 
da população, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, 
afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições estéticas ou sanitá-
rias do meio ambiente ou lancem matérias ou energia em desacordo com os 
padrões ambientais estabelecidos;

2.3 Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, res-
ponsável direta ou indiretamente por Atividade causadora de degradação 
ambiental;

2.4 Recursos Ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos 
da biosfera, a fauna e a flora;

2.5 Fonte de Poluição: qualquer Atividade, sistema, processo, operação, 
maquinários, equipamentos ou dispositivos, móvel ou imóvel, que alterem ou 
possam vir a alterar o Meio Ambiente;

2.6 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.7 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: Ato Administrativo expedido após a previa certificação de que a Atividade 
em questão não esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambien-
tal Municipal no Decreto Municipal n° 10996/16, e seguido da aplicação das 
condicionantes e medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas 
pela SMMA;

2.8 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.9 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 
Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.10 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.11 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da Atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a Operação;

2.12 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida 
para Atividade já existente e com início de funcionamento comprovadamente 
anterior a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emi-
tida pelo órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto 
e enquadrada neste como passível de licenciamento, para obter sua regu-
larização neste quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com 
as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a 
Operação;

2.13 Estudo de Impacto Ambiental - EIA: estudo que se destina a avaliar 
sistematicamente as consequências consideradas efetiva ou potencialmente 
causadoras de significativa degradação do meio ambiente bem como propor 
medidas mitigadoras e/ou compensatórias com vistas à sua implantação;

2.14 Relatório de Impacto Ambiental - RIMA: trata-se de um relatório 
técnico que refletirá as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, 
devendo ser apresentado de forma objetiva e adequado à sua compreensão. 
As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por 
infográficos, mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comu-
nicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e desvan-
tagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua 
implementação;

2.15 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 

de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
Atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-
drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da Atividade;

2.16 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.17 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.18 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: apresentado quando da conclusão da obra comprovando a efetiva 
implantação do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
4.1 O Licenciamento Ambiental Simplificado (LS e respectiva LSR) será 
aplicado para Atividades Industriais com no mínimo uma das características 
abaixo apresentadas:. 
a) possuir mais 10 funcionários;
b) gerar efluentes líquidos industriais cuja vazão ultrapasse 1 m3/dia, nas 

Atividades de processamento de vegetais para alimentos, laticínios e em-
butidos;

c) gerar Resíduos Sólidos da Classe I – Perigosos, conforme normas técni-
cas vigentes, no processo industrial;

d) gerar emissões atmosféricas, ou emissões atmosféricas geradas em 
equipamentos, para a geração de calor ou energia, com as seguintes 
características:

TIPO DE COMBUSTÍVEL POTÊNCIA TÉRMICA  
NOMINAL ACIMA DE

Combustível gasoso Até 10 MW

Óleo combustível e assemelhado Até 10 MW
Carvão, xisto sólido, coque e outros 
combustíveis assemelhados Até 10 MW

Derivados de madeira Até 10 MW
Bagaço de cana-de-açúcar Até 10 MW
Turbinas de gás Até 10 MW

O Licenciamento Ambiental Simplificado (LS e respectiva LSR) será apli-
cado também para  Atividades com as características constantes no quadro 
abaixo:

ATIVIDADE

VOLUME DE TRANSFORMA-
ÇÃO OU PRODUÇÃO (limite 
máximo) OU NUMERO MAXI-

MO DE FUNCIONÁRIOS
Abatedouro de aves 3000 aves/mês
Abatedouro de suínos 60 cabeças/mês
Abatedouro de bovinos 30 cabeças/mês
Abatedouro de ovinos 60 cabeças/mês
Unidade de processamento de peixes, 
moluscos, anfíbios e crustáceos 200 kg de carne processada/dia

Unidade de classificação de ovos 300 dúzias/dia
Fabrica de embutidos e defumados 1000 kg de carne processada/dia
Laticínios (resfriamento e envase) 1250 l de leite/dia
Laticínios (queijo e manteiga) 800 l de leite/dia
Laticínios (doce de leite) 800 l de leite/dia
Fabrica de conservas salgadas 250 kg de matéria prima/dia
Fábrica de geléias conservas doces 250 kg de matéria prima/dia
Açúcar mascavo e rapadura 3000 kg de cana moída/dia
Indústria de doces, chocolates, balas 200 kg de produto/dia
Indústria de processamento de frutas 500 l de suco/dia
Indústria de biscoitos e bolachas 300 kg de produto/dia
Indústria de beneficiamento de madeira 10 funcionários
Indústria de farinha de mandioca 500 kg de mandioca/dia
Transbordo e armazenamento de ce-
reais em áreas rurais 500 t (capacidade de estocagem)

Ervateira 10 funcionários
Indústria cerâmica 10 funcionários
Indústria de farinha de milho 100 kg de milho/dia
Produção de vinho 2000 kg de uva processada/dia
Produção de vinagre 300 l/dia
Produção de sucos 600 l/dia
Destilaria de álcool e cachaça 1000 kg de cana moída/dia
Torrefação e empacotamento de chá 50 kg de chá/dia
Torrefação e empacotamento de café 120 kg de matéria/dia
Tratamento de superfície Até 10 m3/dia(1)
Unidade de processamento de mel 12.000 kg de mel/ano

Fornos para produção de carvão

Empreendimentos até 5 (cinco) 
fornos de carvão,com capacida-
de máxima de
processamento de 20 m3/mês de 
lenha/forno (2)

(1) Vazão de efluentes líquidos gerados no processo
(2) Limite máximo/ano
(3) Não serão permitidas instalações de fornos para produção de carvão em 
área urbana

4.2 A Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal será aplicado às 
Micro e Pequenas Empresas destinadas a:
a) confecção de artigos, vestuários, cama mesa e banho e acessórios com-

plementares;
b) fabricação de peças, brinquedos e jogos recreativos artesanais, por pes-

soas físicas e/ou jurídicas e/ou micro-empresas;
c) fabricação de artefatos de cimento e concreto;
d) fabricação de artefatos de: madeira, palha, cortiça, vime e material tran-

çado não especificado anteriormente inclusive móvel em geral.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licencia-
mento ambiental municipal, o interessado, deverá requerer junto a SMMA a 
Certidão de Inexigibilidade – CI.

Atividades Industriais passíveis de Dispensa de Licenciamento Ambiental 
Municipal também deverão cumprir os seguintes requisitos:

-  elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS na mo-
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dalidade em que se enquadrar, incluindo Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde caso disponha de ambulatório, 
ambos atendendo ao estabelecido pelo Decreto Municipal n° 10996/16 
e alterações posteriores, com apresentação à SMMA na periodicidade 
estabelecida no Decreto ou em menor tempo à critério desta secretaria;

-  atender as demais legislações ambientais pertinentes e condicionantes 
estabelecidas pela SMMA e órgãos reguladores e legislações afins.

4.3. O Licenciamento Ambiental completo (LP, LI, LO, LOR) será aplica-
do às demais Atividades Industriais, não contempladas nos itens 4.1 e 4.2, 
mas que se enquadrem nos parâmetros indicados no item 5 desta Instrução 
Normativa.

4.4. As Atividades Industriais contempladas por esta Instrução Normativa de-
verão manter atualizado o Inventário Estadual de Resíduos Sólidos, junto ao 
órgão ambiental estadual - IAP.

4.5 Quanto aos Resíduos da Construção Civil – RCC: 
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Trans-

porte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Desti-
nação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na implantação 
da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectivamente, e estar 
em conformidade com o contido no Decreto Municipal n° 10995/16 do 
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

4.6 Observação
Para Atividade dispensada do Licenciamento Ambiental deverá ser verifica-
do:
a) no Decreto Municipal n° 10995/16: em qual categoria de geração de  resí-

duos se enquadra para a elaboração de PGRCC ou se estará dispensado 
deste;

b) no Decreto Municipal n° 10994/16: se o Termo de Referência a ser utiliza-
do para o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é o do ANEXO 
01 ou o do ANEXO 03, do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETROS ATO 
ADMINIS-
TRATIVO

Área Construída 
total (m²)

Investimento 
total (UPF/PR)

Número de em-
pregados (ud)

Mínimo Até 1.000 Até 2.000 Até 25 LS, LP, LI, 
LO, LSR, 

LORPequeno De 1.000 a 2.000 De 2.000 a 8.000 De 26 a 50

Obs.:
a) as Atividades passíveis de Licenciamento Ambiental Municipal deverão 

atender concomitantemente aos três parâmetros instituídos na tabela 
acima;

b) é considerado Investimento Total, o somatório do valor atualizado do 
investimento fixo e do capital de giro da atividade, convertido UPF/PR – 
Unidade Padrão Fiscal do Paraná;

c) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo estabe-
lecido a parâmetros da tabela acima, deverá requerido junto ao órgão 
ambiental estadual;

d) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atri-
buído a parâmetros desta Tabela for ultrapassado, o licenciamento da 
parte ampliada e os demais procedimentos  posteriores deverão ser re-
queridos junto ao IAP;

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01;
b) Cadastro de Atividade Indústria, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-

ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

6.2 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

k) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

l) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

m) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

n) Projeto de Controle de Poluição Ambiental simplificado - PCPAS, elabo-
rado por profissionais habilitados, ANEXO 04 e ANEXO 05 (no caso de 
poluição sonora);

o) Projeto arquitetônico e de locação, com memorial de descritivo, das uni-
dades que compõem a Atividade nas fases de instalação e operação, 
elaborado por profissional habilitado;

p) Projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes, 
das unidades de controle ambiental (efluente sanitário, emissões atmos-
féricas, resíduos sólidos), elaborado por profissional habilitado;

q) Projeto executivo de drenagem pluvial, com memorial descritivo e de 
cálculo, plantas e cortes, nas fases de instalação e operação, quando 
couber. Em Atividades usuárias de recursos hídricos, incluir o projeto 
executivo do sistema de captação e uso de águas pluviais. Elaborados 
por profissionais habilitados;

r) Plano de Contingência e Emergência Ambiental - PCEA, ANEXO 12, nos 
casos em que sejam utilizados produtos perigosos no processo produtivo 
ou gerem resíduos perigosos, elaborado por profissional habilitado;

s) Estudo de Avaliação de ruído conforme ABNT NBR 10.151 e ABNT NBR 
10.152 elaborado por profissional habilitado;

t) Projeto de Isolamento Acústico – PIA, ANEXO 05, quando necessário, 
elaborado por profissional habilitado;

u) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

v) Na existência de ambulatório deverão apresentar o Plano de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS (2);

w) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 08 ou 
09;

x) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

y) Cópia do Parecer Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) relativo Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser 
apresentado a SMMA antes do início da implantação do empreendimen-
to, quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históri-
cos ou artísticos na área afetada;

z) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

aa) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° .../16, os Geradores que 

se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Peque-
no Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da 
Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem re-
síduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, con-
forme Termo de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Geren-
ciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade simplificada 
- Clinicas, cujo Termo de Referência constará na Instrução Normativa 
conjunta SMMA/SMS 001/2016.

(3) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação de Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada - LS, em 
jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

i) Relatório de Automonitoramento de Emissões Atmosféricas, se for o 
caso, de acordo com o exigido pela Resolução SEMA 054/06, e atualiza-
ções posteriores, e diretrizes apresentadas no ANEXO 10, sendo que nos 
casos de relatório(s) periódico(s) já apresentado(s) deverá ser informado 
o(s) número(s) do(s) protocolo(s) junto ao SMMA, elaborado por profis-
sionais habilitados;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada e informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico e elaborado por profissionais habilitados;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS(1), ANEXO 06, 
atualizado, elaborado por profissional habilitado;

l) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – 
PGRSS (2) ;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais).

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15 quando não 
dispensável.

Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Gerado-

res que se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do 
Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplifi-
cada, conforme Termo de Referência específico, ANEXO 03 do referido 
Decreto.

(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Geren-
ciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade simplificada 
- Clinicas, cujo Termo de Referência constará na Instrução Normativa 
conjunta SMMA/SMS 001/2016.

(3) O tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02, 

c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do interessado;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 

Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das 
Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dispensa 
de Outorga, se for o caso;

k) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da Licença Previa;
g) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do 
Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, 
assim como no caso de lançamentos de efluentes líquidos em corpos 
hídricos, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Para o lançamento de efluentes líquidos industriais ficam estabelecidos 
os padrões determinados no ANEXO 12;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

l) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – 
PGRSS (2);

m) Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Am-
biental (EPIA/RIMA), no caso de Atividades consideradas efetivas ou 
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambien-
te, consultar Matriz de Impacto IAP-CREA, elaborado por profissional 
habilitado;

n) Plano de Contingência e Emergência Ambiental – PCEA nos casos em 
que sejam utilizados produtos perigosos no processo produtivo ou gerem 
resíduos perigosos, elaborado por profissional habilitado;

o) Estudo de Avaliação de ruído conforme ABNT NBR 10.151 e ABNT NBR 
10.152 elaborado por profissional habilitado;

p) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 07 e o ANE-
XO 05 (no caso de poluição sonora), elaborado por profissional habilita-
do;

q) Projeto arquitetônico e de locação, com memorial de descritivo, das uni-
dades que compõem a Atividade nas fases de instalação e operação, 
elaborado por profissional habilitado;

r) Projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes, 
das unidades de controle ambiental (efluente sanitário, emissões atmos-
féricas, resíduos sólidos), elaborado por profissional habilitado;

s) Projeto executivo de drenagem pluvial, com memorial descritivo e de 
cálculo, plantas e cortes, nas fases de instalação e operação, quando 
couber. Em Atividades usuárias de recursos hídricos, incluir o projeto 
executivo do sistema de captação e uso de águas pluviais, elaborado por 
profissional habilitado;

t) Projeto básico, com memorial descritivo, do(s) canteiro(s) de obras, 
quando couber. Elaborado por profissional habilitado;

u) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, elaborado por profissional habilitado, ANEXO 08 ou 09;

v) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

w) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 
ou artísticos na área afetada, anexar cópia do Parecer Técnico do Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) relativo Diagnósti-
co do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA antes do início 
da implantação da Atividade;

x) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

y) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Gerado-

res que se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do 
Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplifi-
cada, conforme Termo de Referência específico, ANEXO 03 do referido 
Decreto.

(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Geren-
ciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade simplificada 
- Clinicas, cujo Termo de Referência constará na Instrução Normativa 
conjunta SMMA/SMS 001/2016. 
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(3) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção IX do Decreto Municipal n° 
10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Instala-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade 
acompanhado de relatório fotográfico, e elaborado por profissional habili-
tado;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, 
ANEXO 13, elaborado por profissional habilitado;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

i) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

Obs.:
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5.1. Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(4), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade acompanhado de 
relatório fotográfico, e elaborado por profissionais habilitados;

i)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

j) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – 
PGRSS (2);

k) Relatório Técnico do monitoramento de efluentes, se solicitado em licen-
ça anterior, elaborado por profissional habilitado;

l) De acordo com as características da Atividade e com as legislações es-
pecíficas, se necessário, apresentar os documentos abaixo, anexando-
-os ao mesmo processo, ou via on-line:
-  Relatório do Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA, 

se necessário, ANEXO 10, conforme estabelecido na Resolução 
SEMA 054/06 e alterações posteriores. Nos casos em que o referido 
Relatório já tenha sido apresentado, informar o respectivo número 
do(s) protocolo(s) SMMA;

-  Declaração de Carga Poluidora para os efluentes líquidos, ANEXO 
11. Nos casos em que a referida Declaração já tenha sido apresenta-
da, informar o número do(s) protocolo(s) SMMA;

-  Inventário Estadual de Resíduos Sólidos;
m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-

ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (3);
o) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(4), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

Obs.: 
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Gerado-

res que se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do 
Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplifi-

cada, conforme Termo de Referência específico, ANEXO 03 do referido 
Decreto;(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Pla-
no de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade 
simplificada - Clinicas, cujo Termo de Referência constará na Instrução 
Normativa conjunta SMMA/SMS 001/2016.

(3) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ativida-
de repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença 
de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual não esteja vencida, 
deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da 
referida Licença. 

(4) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, assim como no caso de lançamentos de efluentes líquidos em 
corpos hídricos, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Projeto Simplificado do Sistema de Controle de Poluição Ambiental Sim-
plificado - PSCPA, ANEXO 04 e o ANEXO 05 (no caso de poluição sono-
ra), elaborado por profissional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

n) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – 
PGRSS (2);

o) Relatório do Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA, se 
necessário, ANEXO 10, conforme estabelecido na Resolução SEMA 
054/06 e posteriores, sendo que nos casos de relatório(s) periódico(s) 
já apresentado(s) deverá ser informado o(s) número(s) do(s) protocolo(s) 
junto a SMMA;

p) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

q) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

r) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(3), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Gerado-

res que se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do 
Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplifi-
cada, conforme Termo de Referência específico, ANEXO 03 do referido 
Decreto.

(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Geren-
ciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade simplificada 
- Clinicas, cujo Termo de Referência constará na Instrução Normativa 
conjunta SMMA/SMS 001/2016.  

(3) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativida-
de – LSR: 
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença Simplificada para Regularização;
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Publicação da súmula de Concessão de Licença Simplificada para Re-

gularização- LSR, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências 
e condicionantes estabelecidos na Licença Simplificada para 
Regularização, informando se houve ou não ampliação ou modificação 
da Atividade acompanhado de relatório fotográfico, e elaborado por 
profissionais habilitados;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

j) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – 
PGRSS (2);

k) Relatório do Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA, se 
necessário, ANEXO 10, conforme estabelecido na Resolução SEMA 
054/06 e posteriores, sendo que nos casos de relatório(s) periódico(s) 
já apresentado(s) deverá ser informado o(s) número(s) do(s) protocolo(s) 
junto a SMMA;

l) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 

industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável.

Obs.:
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, assim como no caso de lançamentos de efluentes líquidos em 
corpos hídricos, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 07, elaborado 
por profissional habilitado, e o ANEXO 05 (no caso de poluição sonora);

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

n) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – 
PGRSS (2);

o) Relatório do Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA, 
se necessário, de acordo de acordo com as diretrizes apresentadas no 
ANEXO 10, conforme estabelecido na Resolução SEMA 054/06, sendo 
que nos casos de relatório(s) periódico(s) já apresentado(s) deverá ser 
informado o(s) número(s) do(s) protocolo(s) junto a SMMA;

p) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

q) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

r) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (3);
s) Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação para Regula-

rização de Atividade – LRO em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(4), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

t) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável. 

Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Gerado-

res que se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do 
Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplifi-
cada, conforme Termo de Referência específico, ANEXO 03 do referido 
Decreto.

(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Geren-
ciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade simplificada 
- Clinicas, cujo Termo de Referência constará na Instrução Normativa 
conjunta SMMA/SMS 001/2016.

(3) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença de 
Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida, deverá 
ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da referida 
Licença;(4) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá 
atender ao estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 
10996/16.

6.8 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativida-
de – LOR: 
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Industrial, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Operação para Re-

gularização em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(3), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais)

e) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (1), ANEXO 06, 
elaborado por profissional habilitado;

f) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – 
PGRSS (2);

g) Relatório do Automonitoramento de Emissões Atmosféricas - RAEA, 
se necessário, de acordo de acordo com as diretrizes apresentadas no 
ANEXO 10, conforme estabelecido na Resolução SEMA 054/06, sendo 
que nos casos de relatório(s) periódico(s) já apresentado(s) deverá ser 
informado o(s) número(s) do(s) protocolo(s) junto a SMMA;

h) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
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cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

j) Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença de Operação 
para Regularização de Atividade – LRO em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não 
dispensável. 

Obs.:
(1) Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Gerado-

res que se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas 
de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do 
Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não 
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplifi-
cada, conforme Termo de Referência específico, ANEXO 03 do referido 
Decreto.

(2) Para Atividade com ambulatório apresentar também o Plano de Geren-
ciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade simplificada 
- Clinicas, cujo Termo de Referência constará na Instrução Normativa 
conjunta SMMA/SMS 001/2016.

(3) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 
outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social an-
terior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de Licença 
de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da alteração 
contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);

c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 
comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante 
de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, 
sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Não serão permitidas instalações de fornos para produção de carvão em 
área urbana.

Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referencia correspondente;
d) em se tratando de readequação de Sistemas de Controle Ambiental já im-

plantados, encaminhar o Estudo anterior e um Relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal 
n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação da licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devida a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, apresentar documentação conforme estabelecido no Decreto Mu-
nicipal n° 10996/16.

A implantação da Atividade, somente poderá ser iniciada após a emissão da 
Licença Ambiental pertinente;
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-

sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS 

O conteúdo dos documentos do IAP vinculados aos Termos de Referên-
cia e demais anexos que integram esta Instrução Normativa, deverão ser 
adaptados pelo requerente de modo a atender o estabelecido na mesma, 
bem como, o estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16 e Lei Municipal 
n°12.345/15.

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA:

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Industrial;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Municí-

pio;
-  ANEXO 04. Projeto de Controle de Poluição Ambiental - Simplificado- 

PCPAS;
-  ANEXO 05. Projeto de Isolamento Acústico - PIA;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS;
-  ANEXO 07. Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA;
-  ANEXO 08. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 09. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC;
-  ANEXO 10. Relatório de Automonitoramento de Emissões Atmosféricas 

- RAEA;
-  ANEXO 11. Declaração de Carga Poluidora;
-  ANEXO 12. Padrões para o lançamento de efluentes líquidos;
-  ANEXO 13. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil – RGRCC;

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE

Ponta Grossa, fevereiro janeiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

__________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA- N° 4- 001 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 4 – Construção Civil

Atividade Específica: 001 – Construção, Pavimentação, Recapeamento 
Asfáltico

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental municipal para a Atividade Construção, Pavimen-
tação, Recapeamento Asfáltico, no Município de Ponta Grossa – PR esta-
belece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Cons-
trução, Pavimentação, Recapeamento Asfáltico. Definir parâmetros para 
a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato 
Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a 
serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Construção, Pavimentação, Recapeamento Asfáltico: Atividades 
através das quais são prestados serviços destinados a proporcionar opções 
de acesso e melhorias nos níveis operacionais das vias urbanas e estradas 
municipais existentes, com a conseqüente elevação dos padrões de 
segurança e conforto para os usuários.

2.2 Construção: conjunto de serviços e operações compreendendo desde 
a primeira abertura de trecho da malha viária urbana, não contemplada na 
Atividade de Parcelamento do Solo urbano, com posterior recebimento da 
estrutura denominada pavimento e, eventualmente, revestimento da camada 
superior.

2.3 Pavimentação: Estrutura construída após a terraplanagem, destinada 
a resistir e distribuir ao subleito os esforços verticais oriundos dos veículos, 
a melhorar as condições de rolamento quanto ao conforto e segurança e a 
resistir aos esforços horizontais tornando mais durável a superfície de rola-
mento. A superfície de pode ser formada com revestimento primário, asfálti-
co, concreto ou alvenaria poliédrica e suas variações.

2.4 Recapeamento asfáltico: Conjunto de operações destinadas a corri-
girem falhas superficiais, tais como: fissuração, desagregação, polimento 
das asperezas (rugosidades), desgastes (perda de agregados), exsudação 
e, eventualmente, também pequenas deficiências da geometria transversal 
(trilha de roda) do pavimento.

2.5 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.6 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113; 
2.8 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a ori-
gem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Não se aplica o disposto nessa Instrução Normativa à exploração de jazi-
das, “bota-fora”, construção de canteiros, acessos e remoção de vegetação, 
Usinas de Asfalto, de Concreto, de Britagem, Centrais de Mistura e outras 
Atividades que demandem licenças ou autorizações específicas.

Os serviços a serem prestados para a implantação das Atividades deverão 
ser desenvolvidos de acordo com o contido no aparato legal e técnico, vi-
gentes.

Na construção e manutenção de estradas municipais pavimentadas ou não, 
tanto os taludes como as áreas marginais, decapitadas ou não, deverão re-
ceber tratamentos conservacionistas adequados, a fim de evitar a erosão e 
suas conseqüências.

Evitar aspersões indevidas de material betuminoso nas margens da estrada 
e em outras áreas próximas.

Os caminhos de serviço deverão ser mantidos úmidos, evitando a formação 
de poeira na passagem dos veículos e equipamentos, nas extensões onde 
esse fenômeno ocorre, com emprego de equipamento apropriado. Após a 
desativação dos serviços, efetuar a recuperação das áreas ocupadas pelos 
caminhos de serviço, reintegrando-as à paisagem.

4.1 Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC

1-  Identificar, pelos incisos IV e V do Artigo 1° do Decreto Municipal n° 
10995/16 e demais artigos correspondentes, a modalidade de enquadra-
mento de Gerador de RCC.

2-  Usar os Termos de Referência para PGRCC e demais formulários esta-
belecido pelo referido Decreto.

3-  Submeter o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
PGRCC à aprovação da SMMA, via protocolo:

 - na solicitação de Alvarás de Construção, referenciando o número do 
protocolo do Alvará.

 - após a emissão da Ordem de Serviço – OS e antes da primeira medi-
ção, para empresas contratadas por setores do poder público municipal;

 - quando solicitado pela SMMA.
 Para empresas contratadas pelo poder público municipal a apresentação 

do PGRCC, já aprovado pela SMMA, para a fiscalização será um pré-re-
quisito para emissão da primeira medição.

4-  Ao término da obra de implantação, reforma e/ou demolição deverá ser 
comprovada a execução do PGRCC junto a SMMA, apresentando os do-
cumentos estabelecidos no Artigo 23 do Decreto Municipal n° 10995/16.

 Empresas contratadas por setores do poder público municipal terão 
como pré-requisito para o recebimento da última medição o encami-
nhamento para a fiscalização de uma cópia do RGRCC aprovado pela 
SMMA, com respectivo parecer técnico, para compor o rol de documen-
tos desta medição. O RGCC deverá ser encaminhado à SMMA com os 
volumes efetivamente gerados atestados pela fiscalização.

5-  Quando se tratar de resíduos de obras públicas, executadas por setores 
de órgãos públicos da administração direta ou autárquica municipal, a 
fiscalização vinculada a geração deverá apresentar até o final do ultimo 
dia útil do mês de março de cada ano subsequente, à SMMA, relatório 
anual, contendo no mínimo a identificação de cada obra, seu responsável 
técnico, a fase de execução em que se encontram as obras e respectivos 
Certificados de Destinação de Resíduos – CDRs.

6-  Os CDRs gerados em cada obra deverão ser mantidos no local da obra 
para fins de fiscalização pela SMMA e posteriormente arquivados nos 
órgãos de origem.

7-  As empresas responsáveis pelo transporte e pela destinação final dos 
resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções Nor-
mativas SMMA– LA- N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e estar em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
As Atividades de Construção, Pavimentação ou Recapeamento Asfáltico, de 
que trata esta Instrução Normativa, são passíveis de dispensa de Licencia-
mento Ambiental Municipal. 

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licencia-
mento ambiental municipal, o interessado, requerer junto a SMMA, a Certi-
dão de Inexigibilidade – CI.

Independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) 
a Atividade deverá atender a legislação ambiental vigente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01;
b) Cadastro de Atividades Construção, Pavimentação e Recapeamento As-

fáltico, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
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tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL 

Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA:

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividades Construção, Pavimentação e 

Recapeamento Asfáltico;

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 4- 001A - SMMA

Grupo de Atividade: N° 4 – Construção Civil

Atividade Específica: 001A – Micro-drenagem Urbana de Águas Pluviais

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de li-
cenciamento ambiental municipal para a Atividade Micro-drenagem Urbana 
de Águas Pluviais, no Município de Ponta Grossa – PR estabelece para 
esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Micro-
-drenagem Urbana de Águas Pluviais. Definir parâmetros para a classifica-
ção da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo 
a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresen-
tados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Micro-Drenagem Urbana de Águas Pluviais: Atividade que compreende 
a implantação de sistemas de captação de águas pluvial precipitadas sobre 
determinada região e a sua condução ao destino final, através de dispositivos 
implantados ao longo da malha viária;

2.2 Micro-drenagem: consiste no sistema inicial de drenagem pluvial, adap-
tado a malha viária urbana, que propicia a ocupação do espaço urbano por 
uma forma artificial de drenagem. Enquadra-se na micro-drenagem o meio-
-fio, sarjetas, canaletas, dispositivos de captação e os condutos pluviais;

2.3 Talvegue: Linha mais ou menos sinuosa no fundo de um vale, pela qual 
se dirigem as águas, constituindo a interseção de duas encostas;

2.4 Vazão: Volume líquido de fluido que passa, na unidade de tempo, através 
de uma superfície;

2.5 Emissário: È um conjunto de condutos que escoa e lança as águas 
pluviais provenientes da drenagem no fundo de um vale;

2.6 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.7 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.8 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.9 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento 
emitido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre 
a origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS 

Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Não se aplica o disposto nessa Instrução Normativa à construção, reforma 
e ampliação de obras de arte correntes enquadradas como de macro-dre-
nagem.

Os serviços a serem prestados para a implantação da Atividade deverão ser 
desenvolvidos de acordo com o contido no aparato legal e técnico, vigentes.

As redes e dispositivos que compõem os sistemas de micro-drenagem deve-
rão ser dimensionados de modo a atender ao coeficiente de impermeabiliza-
ção previsto para o zoneamento.

No caso de lançamento concentrados em corpos hídricos, deverá ser re-
querida Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos junto ao Instituto 
das Águas do Paraná ou Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dispensa de 
Outorga, se for o caso.

As redes e dispositivos que compõe o sistema de micro-drenagem não 
deverão interceptar as redes coletoras de esgoto nem receber ligação 
de ramais provenientes de áreas lindeiras a esses sistemas.

4.1 Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC

1-  Identificar, pelos incisos IV e V do Artigo 1° do Decreto Municipal n° 

10995/16 e demais artigos correspondentes, a modalidade de enquadra-
mento de Gerador de RCC.

2-  Usar os Termos de Referência para PGRCC e demais formulários esta-
belecido pelo referido Decreto.

3-  Submeter o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
PGRCC à aprovação da SMMA, via protocolo:

-  na solicitação de Alvarás de Construção, referenciando o número do 
protocolo do Alvará.

-  após a emissão da Ordem de Serviço – OS e antes da primeira 
medição, para empresas contratadas por setores do poder público 
municipal;

-  quando solicitado pela SMMA.
 Para empresas contratadas pelo poder público municipal a apresen-

tação do PGRCC, já aprovado pela SMMA, para a fiscalização será 
um pré-requisito para emissão da primeira medição.

4-  Ao término da obra de implantação, reforma e/ou demolição deverá ser 
comprovada a execução do PGRCC junto a SMMA, apresentando os do-
cumentos estabelecidos no Artigo 23 do Decreto Municipal n° 10995/16.

 Empresas contratadas por setores do poder público municipal terão 
como pré-requisito para o recebimento da última medição o encami-
nhamento para a fiscalização de uma cópia do RGRCC aprovado pela 
SMMA, com respectivo parecer técnico, para compor o rol de documen-
tos desta medição. O RGCC deverá ser encaminhado à SMMA com os 
volumes efetivamente gerados atestados pela fiscalização.

5-  Quando se tratar de resíduos de obras públicas, executadas por setores 
de órgãos públicos da administração direta ou autárquica municipal, a 
fiscalização vinculada a geração deverá apresentar até o final do ultimo 
dia útil do mês de março de cada ano subsequente, à SMMA, relatório 
anual, contendo no mínimo a identificação de cada obra, seu responsável 
técnico, a fase de execução em que se encontram as obras e respectivos 
Certificados de Destinação de Resíduos – CDRs.

6-  Os CDRs gerados em cada obra deverão ser mantidos no local da obra 
para fins de fiscalização pela SMMA e posteriormente arquivados nos 
órgãos de origem.

7-  As empresas responsáveis pelo transporte e pela destinação final dos 
resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções Nor-
mativas SMMA– LA- N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e estar em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
As obras inerentes as Atividades de Micro-drenagem urbana de águas plu-
viais, são passiveis de dispensa de licenciamento ambiental municipal.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licencia-
mento ambiental municipal, o interessado, requerer junto a SMMA, a Certi-
dão de Inexigibilidade – CI.

Independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) 
a Atividade deverá atender a legislação ambiental vigente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01;
b) Cadastro de Atividade Micro-Drenagem Pluvial Urbana, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para os serviços de terraplanagem deverão ser apresentados juntamente 
com o RLA, os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efe-
tuado, com indicação da movimentação de terra prevista, volume, tipos de 
materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da aquisição de mate-
riais/áreas de empréstimo.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Micro-Drenagem Pluvial Urbana.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA N° 4- 002 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 4 - Construção Civil

Atividade Específica: 002 - Conservação, Manutenção e Restauração de 
Estrada Municipal.

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de licen-
ciamento ambiental municipal para a Atividade Conservação, Manutenção 
e Restauração de Estrada Municipal no Município de Ponta Grossa – PR 
estabelece para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Con-
servação, Manutenção e Restauração de Estrada Municipal. Definir 
parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o 
respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambien-
tais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Conservação, Manutenção e Restauração de Estrada Municipal: 
Atividades através das quais são prestados serviços destinados a recuperar 
e manter a malha existente pavimentada ou não, melhorando seus níveis 
operacionais, com a conseqüente elevação dos padrões de segurança e 
conforto para os usuários.

2.2 Estrada Municipal: denominação dada aos trechos de rodovias efeti-
vamente sob jurisdição do Município, cujos trechos estão sob administração 
direta ou contratada, controlada pela Prefeitura Municipal, localizada em área 
urbana ou rural.

2.3 Estrada vicinal: ou rodovia vicinal, é a estrada local, destinada simples-
mente a dar acesso a imóveis lindeiros, ou caminho que liga povoações rela-
tivamente pequenas e próximas.
 
2.4 Conservação de estrada municipal: serviços de reparos nos defeitos 
ocasionados na obra de arte corrente no pavimento, sendo de caráter corre-
tivo e não preventivo, incluindo-se, entre outros, a limpeza dos dispositivos 
de drenagem da estrada e da faixa de domínio, tais como: “tapa buraco”, 
reparo no meio fio, limpeza da sarjeta, desobstrução de bueiros, roçada do 
entorno de obra de arte especial, roçada de placas, roçada da vegetação da 
faixa de domínio da estrada, limpeza do acostamento, reparos na sinalização 
vertical e horizontal.

2.5 Manutenção de estrada municipal: serviços de reparo dos defeitos oca-
sionados pelo desgaste natural do pavimento, face ao uso ou à exposição 
às intempéries, onde se procura reabilitar as funções de trafegabilidade, em 
caráter preventivo, com intervenções singelas, de baixo custo, tais como a 
sinalização horizontal e a recuperação asfáltica ou do revestimento primário 
existente.

2.6 Restauração de estrada municipal: serviços de reparos dos defeitos, 
reabilitação estrutural da estrada, com aplicação de camadas de reforços ou 
revitalização da base, reabilitação de trechos em elevado estado de deterio-
ração física do pavimento, e das condições dos elementos situados dentro da 
faixa de domínio do corpo estradal.

2.7 Pavimento: denominação dada ao acabamento da superfície do leito car-
roçável do corpo estradal. Podendo ser constituída por material betuminoso, 
pedras aparelhadas, ou simplesmente revestimento primário.

2.8 Tratamentos conservacionistas: são as medidas e procedimentos ade-
quados, que venham evitar ou solucionar problemas de erosão, tanto nos 
leitos das estradas, taludes, faixa de domínio, bem como seus efeitos nas 
propriedades adjacentes.

2.9 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.10 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Muni-
cipal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.11 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113; 
2.12 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento 
emitido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre 
a origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
 
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16 As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta Instrução Normativa contempla o desenvolvimento das Atividades pre-
vistas também nas estradas vicinais.

Não se aplica o disposto nessa Instrução Normativa à exploração de jazi-
das, “bota-fora”, construção de canteiros, acessos e remoção de vegetação, 
Usinas de Asfalto, de Concreto, de Britagem, Centrais de Mistura e outras 
atividades que demandem licenças ou autorizações específicas.

Na construção e manutenção de estradas municipais pavimentadas ou não, 
tanto os taludes como as áreas marginais, decapitadas ou não, deverão re-
ceber tratamentos conservacionistas adequados, a fim de evitar a erosão e 
suas conseqüências.

Evitar aspersões indevidas de material betuminoso nas margens da estrada 
e em outras áreas próximas.

Os serviços a serem prestados para a implantação das Atividades deverão 
ser desenvolvidos de acordo com o contido no aparato legal e técnico, vi-
gentes.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC

1-  Identificar, pelos incisos IV e V do Artigo 1° do Decreto Municipal n° 
10995/16 e demais artigos correspondentes, a modalidade de enquadra-
mento de Gerador de RCC.
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2-  Usar os Termos de Referência para PGRCC e demais formulários esta-
belecido pelo referido Decreto.

3-  Submeter o Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 
PGRCC à aprovação da SMMA, via protocolo:
-  na solicitação de Alvarás de Construção, referenciando o número do 

protocolo do Alvará.
-  após a emissão da Ordem de Serviço – OS e antes da primeira medi-

ção, para empresas contratadas por setores do poder público munici-
pal;

-  quando solicitado pela SMMA.
 Para empresas contratadas pelo poder público municipal a apresentação 

do PGRCC, já aprovado pela SMMA, para a fiscalização será um pré-re-
quisito para emissão da primeira medição.

4-  Ao término da obra de implantação, reforma e/ou demolição deverá ser 
comprovada a execução do PGRCC junto a SMMA, apresentando os do-
cumentos estabelecidos no Artigo 23 do Decreto Municipal n° 10995/16.

 Empresas contratadas por setores do poder público municipal terão 
como pré-requisito para o recebimento da última medição o encami-
nhamento para a fiscalização de uma cópia do RGRCC aprovado pela 
SMMA, com respectivo parecer técnico, para compor o rol de documen-
tos desta medição. O RGCC deverá ser encaminhado à SMMA com os 
volumes efetivamente gerados atestados pela fiscalização.

5-  Quando se tratar de resíduos de obras públicas, executadas por setores 
de órgãos públicos da administração direta ou autárquica municipal, a 
fiscalização vinculada a geração deverá apresentar até o final do ultimo 
dia útil do mês de março de cada ano subsequente, à SMMA, relatório 
anual, contendo no mínimo a identificação de cada obra, seu responsável 
técnico, a fase de execução em que se encontram as obras e respectivos 
Certificados de Destinação de Resíduos – CDRs.

6-  Os CDRs gerados em cada obra deverão ser mantidos no local da obra 
para fins de fiscalização pela SMMA e posteriormente arquivados nos 
órgãos de origem.

7-  As empresas responsáveis pelo transporte e pela destinação final dos 
resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções Nor-
mativas SMMA– LA- N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e estar em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
As obras inerentes as Atividades de Conservação, Manutenção e Restau-
ração de Estrada Municipal, são passiveis de dispensa de licenciamento 
ambiental municipal.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licencia-
mento ambiental municipal, o interessado, requerer junto a SMMA, a Certi-
dão de Inexigibilidade – CI.

Independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) 
a Atividade deverá atender a legislação ambiental.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI  e respectivas renovações

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01;
b) Cadastro de Atividades Conservação, Manutenção e Restauração de 

Estrada Municipal, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua 
implantação, o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na 
Instrução Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividades de Conservação, Manutenção 
e Restauração de Estrada Municipal.

CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 4 – 003 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 4 – Construção Civil

Atividade Específica: 003 – Terraplanagem

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de li-
cenciamento ambiental para a Atividade Terraplanagem, em obras e Ativida-
des específicas licenciadas pelo Município de Ponta Grossa – Pr estabelece 
para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Ter-
raplanagem, em obras e Atividades específicas licenciadas pelo Município. 

Definir parâmetros ambientais e parâmetros para a classificação da Atividade 
segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, 
e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as res-
pectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Terraplanagem: Atividade que consiste num conjunto de ações com 
escavação, carga e transporte, espalhamento e compactação de solo local 
ou importado, visando o aplainamento de uma área.

2.2 Planta planialtimétrica: representação em uma só planta das informa-
ções planimétricas e altimétricas de um terreno, obtidas de levantamentos 
topográficos. Sua finalidade é fornecer o maior numero possível de infor-
mações da superfície representadas para efeitos de estudo, planejamento e 
viabilização de projetos. A planimetria permite representar os acidentes geo-
gráficos (naturais e artificiais) do terreno em função das coordenadas planas 
enquanto a altimetria fornece a essas representações um elemento a mais, o 
qual possibilita a representação das curvas de nível.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta Instrução Normativa destina-se exclusivamente para terraplenagem em 
Atividades Passiveis de Licenciamento Ambiental Municipal.

As disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção 
da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica são aplicadas na análise do 
pedido da Terraplanagem.

Não poderão ser terraplanadas áreas de preservação permanente – APP, ou 
que contenham nascentes, regiões de áreas úmidas, nem tampouco rema-
nescentes embora fragmentados, do Bioma Mata Atlântica.

O Aterro com solo proveniente de terraplanagem, é aquele destinado a regu-
larização geométrica de áreas com função urbana definida e deverá receber 
o resíduo previamente triado, isento de lixo, de materiais velhos e quaisquer 
outros detritos.

Conforme as especificidades e a localização da área a ser terraplanada, a 
SMMA poderá solicitar inclusão de projetos de recomposição paisagística 
e outros procedimentos que julgar necessários, nos termos da legislação 
pertinente.

5 DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

Deverão a ser apresentados junto ao RLA da Atividade principal:

a) Projeto executivo de Terraplanagem, georreferenciado com coordenadas 
dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica, em ambos os 
casos utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000, constando como informa-
ções mínimas:
− o número da quadra e lote, e respectiva inscrição imobiliária,
− o(s) lote(s) confrontante(s): área e cotas em relação ao nível final do 

aterro ou corte proposto,
− nome dos confrontantes,
− indicar as principais ruas de acesso e as denominações oficiais,
− indicação do Norte Magnético,
− pontos de referência próximos de modo a facilitar a identificação da 

área em análise,
− identificação e demarcação em planta das áreas protegidas por lei (fai-

xa marginal dos corpos de água naturais ou canalizados, nascentes, 
declividade superior a 30% e outras Áreas de Preservação  
Permanentes, conforme legislação federal e estadual, pertinentes),

− cota do(s) platô(s) e locação da crista do corte e/ou pé do aterro, pre-
tendidos, inclinações, extensão horizontal de talude, estimativas de 
volume de solo escavado e/ou depositado, estruturas de  contenção,

− indicação dos sistemas de drenagem (sarjetas, canaletas e bermas e 
demais elementos para o  cuidado com as águas pluviais).

b) Memorial descritivo referentes ao trabalho a ser efetuado, com indicação 
do volume de solo a ser movimentado, tipo, localização da destinação/
bota-fora e/ou da aquisição de materiais/áreas de empréstimo;

c) No caso de haver necessidade de importar material ou exportar material 
excedente proveniente da movimentação de solo, indicar a o empréstimo 
e/ou a destinação do referido material, por meio de contrato firmado com 
empresa transportadora cadastrada junto à SMMA ou apresentando a 
área de destinação final;

d) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 5- 001 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 5 - Serviços de Infra-estrutura

Atividade Específica: 001 - Eletrificação Rural

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental municipal para a Atividade Eletrificação Rural, no 
Município de Ponta Grossa – PR estabelece para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Eletri-
ficação Rural. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo 
o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar 
os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas 
diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Eletrificação Rural: Atividade que contempla a implantação de linhas 
de transmissão de energia elétrica de baixa tensão, com finalidade exclusiva 
para o atendimento das propriedades localizadas em área rural, assim como 
as demais fontes de energia renováveis;

2.2 Linha Elétrica: é o conjunto constituído por um ou mais condutores, com 
os elementos de sua fixação e suporte, se for o caso, de proteção mecânica, 
destinado a transportar energia elétrica ou a transmitir sinais elétricos;

2.3 Baixa tensão: até 1.000 V em corrente alternada ou 1500 volts em cor-
rente continua;

2.4 Fontes de Energia Renováveis: é aquela que vem de recursos naturais 
que são naturalmente reabastecidos, tais como o sol, vento, chuva, geotér-
mica.

2.5 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.6 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.9 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento 
emitido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre 
a origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
 
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Caso a implantação da Atividade demandar corte, poda ou roçada de vegeta-
ção e/ou árvores, em áreas atingidas pelas linhas de distribuição de energia, 
ou a transposição de Área de Preservação Permanente, Reserva Legal e 
Unidades de Conservação, deverá ser requerida Autorização Florestal junto 
ao órgão ambiental estadual – IAP.

Os serviços a serem prestados para a implantação da Atividade deverão ser 
desenvolvidos de acordo com o contido no aparato legal e técnico, vigentes.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Trans-

porte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Desti-
nação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na implantação 
da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectivamente, e estar 
em conformidade com o contido no Decreto Municipal do Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

 Obs.: Verificar no PMGRCC se a Atividade que estiver dispensada do 
Licenciamento Ambiental Municipal deverá apresentar Plano de Geren-
ciamento de Resíduos da Construção Civil à SMMA e como o fará.

5 CRITÉRIO DE PORTE
A Atividade de Eletrificação Rural é passível de dispensa de Licenciamento 
Ambiental Municipal.

Poderá, a critério do interessado, ser requerida junto a SMMA, a Certidão de 
Inexigibilidade de Licenciamento Ambiental Municipal – CI.

A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado das exigên-
cias legais quanto à preservação do meio ambiente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Eletrificação Rural, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua im-
plantação, seja de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção 
ou não, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
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Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

- ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
- ANEXO 02. Cadastro de Atividade Eletrificação Rural.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA - LA- N° 5- 002 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 5 Serviços de Infra-estrutura

Atividade Específica: 002 - Captação Superficial e Subterrânea de Água

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental municipal para as Atividades Captação Superficial 
e Subterrânea de Água, no Município de Ponta Grossa – PR estabelece 
para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento das Atividades denominadas 
Captação Superficial e Subterrânea de Água. Definir parâmetros para a 
classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Admi-
nistrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem 
apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Captação Superficial e Subterrânea de água: Atividades que 
compreendem a implantação das estruturas para a captação de águas 
provenientes de rios, minas e de lençóis subterrâneos incluindo, para estes, 
a perfuração e operação de poço tubular raso.

2.2 Poço tubular raso: também conhecido com poço cacimba, capta o lençol 
freático e pode ter profundidade na ordem de até 20metros. 

2.3 Perfuração e operação de poço tubular raso: a perfuração é realizada 
de forma manual, com diâmetro de 1,00m ou superior, e as paredes são 
revestidas com tijolos ou anéis de concreto. A operação se dá por meio de 
coleta manual ou mecanizada.

2.4 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.5 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;2.8 Certificado de 
Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido pelo receptador de 
Resíduos da Construção Civil, informando sobre a origem, a quantidade e 
descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A altura da Boca do Poço deverá estar posicionada a no mínimo 1,00m (um 
metro) do nível do solo.

Para a dispensa de apresentação de Outorga de Uso de Recursos Hídricos, 
considerando-se como de uso insignificante, as acumulações, derivações, 
captações e lançamentos, deverá ser atendido o disposto no Artigo 1° da 
Resolução 39/04 – SEMA, abaixo transcritas, e alterações posteriores:

 Art. 1º - Ficam dispensados de Outorga, considerando-se 
como de uso insignificante, as seguintes acumulações, de-
rivações, captações e lançamentos: 

 I - Acumulações com volume de até 15.000 m³, ou com 
área de espelho d’água inferior ou igual  10.000 m², 
ou com altura de barramento inferior a 1,5 m; II – Deriva-
ções e captações individuais até 1,8 m³/h; III – Lança-
mentos de efluentes em corpos d’água com vazão até 1,8 
m³/h.

 § 1º Quando a soma das derivações e captações conside-
radas insignificantes atingir 20 % da vazão outorgável em 
um dado manancial, não mais devem ser dispensadas ou 
permitidas novas derivações ou captações, ficando sujei-
tas aos procedimentos legais de Outorga.

 § 2º Os lançamentos de efluentes com a vazão acima só 
serão considerados insignificantes se a vazão para diluição 
do efluente for igual ou inferior a 50% da Q95 (vazão na-
tural com permanência de 95% do tempo), e mesmo que 
considerados insignificantes, deverão ser licenciados pelo 
Instituto Ambiental do Paraná – IAP.

 § 3º Para fins do disposto neste artigo, os quantitativos 
de acumulações, derivações, captações e lançamentos 
considerados insignificantes, poderão ser revistos pelos 
Comitês de Bacias e propostos novos valores para serem 
estabelecidos pela Superintendência de Desenvolvimen-
to de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - SU-
DERHSA.

Os serviços a serem prestados para a implantação da Atividade deverão ser 
desenvolvidos de acordo com o contido no aparato legal e técnico, vigentes.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Trans-

porte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Desti-
nação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na implantação 
da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectivamente, e estar 
em conformidade com o contido no Decreto Municipal do Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

Obs.: Verificar no PMGRCC se a Atividade que estiver dispensada do Licen-
ciamento Ambiental Municipal deverá apresentar Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil à SMMA e como o fará

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATO 

ADMINISTRATIVOExtração mensal
(m³/mês)

Mínimo De 2 a 10
LS, LSRPequeno De 10 a 50

Médio Acima de 50

Obs.:
a) atividades com volume de extração mensal abaixo do estabelecido como 

limite inferior para o Porte Mínimo, na tabela constante neste item 5, 
desta Instrução Normativa, são passíveis de dispensa do licenciamento 
ambiental municipal;

b) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa do li-
cenciamento ambiental municipal, o interessado, deverá requerer junto a 
SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;

c) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administra-
tivo) a Atividade deverá atender a legislação ambiental vigente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Captação de Água, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

6.2 Licença Simplificada – LS – Captação Superficial (rios e minas)

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Captação de Água, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), 

quando couber;
e) Quando para a rede condução passar por área de terceiros, deverá ser 

apresentada anuência dos proprietários dos imóveis atingidos;
f) Copia do Decreto de Interesse Social, para intervenção em área de APP;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com 
poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e coor-
denadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em 
ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente 
e via principal de acesso;

j) Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS, ANEXO 03, elaborado 
por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 04 ou 
05;

l) Anexar Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo 
Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, 
ou dispensa de Outorga, se for o caso;

m) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

n) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Simplificada – LS – Captação Subterrânea (poços rasos)

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Captação de Água, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), 

quando couber;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Quando a rede passar por área de terceiros, deverá ser apresentada 
anuência dos proprietários dos imóveis atingidos;

h) Anexar Anuência Prévia Perfuração de Poço Tubular emitida pelo Institu-
to das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA;

i) Estudo Hidrogeológico, ANEXO 06, elaborado por profissional habilitado;
j) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 

simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 04 ou 
05;

k) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

l) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais)

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Renovação da Licença Simplificada – LS:

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Captação de Água, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

i) No caso de Poços, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hí-
dricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença Simplificada para Regularização– LSR – Captação Super-
ficial (rios e minas)

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Captação de Água, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), 

quando couber;
e) Quando para a rede condução passar por área de terceiros, deverá ser 

apresentada anuência dos proprietários dos imóveis atingidos;
f) Copia do Decreto de Interesse Social, para intervenção em área de APP;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com 
poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e coor-
denadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em 
ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente 
e via principal de acesso;

j) Anexar Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo 
Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, 
ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

l) Publicação de súmula de pedido de Licença Simplificada para 
Regularização em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou 
meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
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6.6 Licença Simplificada para Regularização– LSR – Captação Subter-
rânea (poços rasos)

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Captação de Água, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), 

quando couber;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Quando a rede passar por área de terceiros, deverá ser apresentada 
anuência dos proprietários dos imóveis atingidos;

h) Anexar Anuência Prévia Perfuração de Poço Tubular emitida pelo Institu-
to das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA;

i) Estudo Hidrogeológico, ANEXO 06, elaborado por profissional habilitado;
j) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-

ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

k) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada para Regu-
larização em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais)

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7 Renovação de Licença Simplificada para regularização – LSR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Captação de Água, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada para Re-

gularização em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

i) No caso de Poços, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hí-
dricos emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional 
de Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada 
para Regularização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial 
ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CO-
NAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 
outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social an-
terior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de Licença 
de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da alteração 
contratual registrada na JUCEPAR.
b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
 c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 
comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante 
de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, 
sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plan-
tas, elaborados por profissional habilitado ou produzidos por órgãos oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL 

Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS

Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA;

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Captação de Água;
-  ANEXO 03. Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil – simplificado - PGRCCS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil – completo - PGRCCC;
-  ANEXO 06. Estudo Hidrogeológico.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA- N° 5- 003 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 5 - Serviços de Infra-estrutura

Atividade Específica: 003 – Sistema de Abastecimento de Água

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental municipal para a Atividade Sistema de Abasteci-
mento de Água, no Município de Ponta Grossa – PR estabelece para esta 
Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Siste-
ma de Abastecimento de Água. Definir parâmetros para a classificação da 
Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser 
solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados 
com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Sistema de Abastecimento de Água: solução coletiva para fornecimento 
de água para uma comunidade. 

2.2 Adutora: são canalizações existentes nos sistemas de abastecimento 
que se destinam a conduzir água entre unidades que precedem a rede 
distribuidora, não possuindo derivações para alimentar distribuidores de rua 
ou ramais prediais;

2.2 Reservatório: unidade que compõem o sistema de distribuição e cuja 
principal função é compensar a diferença entre a vazão de consumo e a 
vazão de produção;

2.3 Elevatória: é o conjunto de bombas e acessórios que possibilitam 
a elevação da cota piezométrica da água transportada nos sistemas de 
abastecimento;

2.4 Rede de distribuição: é a estrutura do sistema de abastecimento de 
água composta pelo conjunto de condutos cuja função é transportar a água 
tratada até as residências, edifícios comerciais, indústrias e locais públicos;

2.5 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.6 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.7 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-

dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.10 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento 
emitido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre 
a origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A presente Instrução Normativa contempla apenas as Atividades inerentes 
a implantação de estruturas para os sistemas de Adução, Reservação, Ele-
vação e Rede de Distribuição de água que compões um Sistema de Abas-
tecimento de Água.

As Atividades referentes à captação de água são tratadas em IN especifica.

O empreendedor deverá manter no local da obra os CTRs e CDRs gerados 
na implantação da Atividade para fins de fiscalização pela SMMA;
As empresas responsáveis pelo transporte e pela destinação final dos re-
síduos gerados deverão estar devidamente licenciadas e em conformidade 
com o contido no plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção 
Civil - PMGRCC.

Os resíduos oriundos dos serviços inerentes a essa Atividade não poderão 
ser dispostos em Aterro Sanitário.
Atividades de condução (adução) e reservação de água em assentamentos 
de reforma agrária são passiveis de dispensa de Licenciamento Ambiental 
Municipal.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de Licencia-
mento Ambiental Municipal, o interessado deverá requerer junto a SMMA a 
Certidão de Inexigibilidade – CI.

A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado das exigên-
cias legais quanto à preservação do meio ambiente.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Trans-

porte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Desti-
nação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na implantação 
da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectivamente, e estar 
em conformidade com o contido no Decreto Municipal do Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

Obs.: Verificar no PMGRCC se a Atividade que estiver dispensada do Licen-
ciamento Ambiental Municipal deverá apresentar Plano de Gerenciamento de 
Resíduos da Construção Civil à SMMA e como o fará.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE

PARÂMETRO
ATO  

ADMINISTRATIVO
Partes da Atividade a 

Licenciar
(n°)

Mínimo Até 2
LSPequeno 3

Médio 4

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI – e respectivas renovações (para 
Atividades de condução (adução) e reservação de água em assentamentos 
de reforma agrária)
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Sistema de Abastecimento de Água, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

6.2 Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Sistema de Abastecimento de Água, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), 

quando couber;
e) Quando para a implantação da Atividade no todo ou em partes, for neces-

sário passar por área de terceiros, deverá ser apresentada anuência dos 
proprietários dos imóveis atingidos;

f) Copia do Decreto de Interesse Social, para intervenção em área de APP, 
quando couber;

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão, quando couber;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16, quando couber;

i) Projeto executivo dos componentes do sistema a ser licenciado;
j) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 

simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 03 ou 
04;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;(¹)

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

m) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(2), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais);
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n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.: 
(1)  aplicável no caso de Sistema de Reservação
(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Sistema de Abastecimento de Água, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

i) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).

 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 
outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
 

c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 
comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante 
de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, 
sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL 
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.
-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Sistema de Abastecimento de Água;
-  ANEXO 03. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

simplificado - PGRCCS;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

completo – PGRCCC.
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 5- 004 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 5 Serviços de Infra-estrutura

Atividade Específica: 004 - Coletor Tronco e Rede Coletora de Esgoto

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de li-
cenciamento ambiental municipal para as Atividades Coletor Tronco e Rede 
Coletora de Esgoto, no Município de Ponta Grossa – PR, preconizada na 
Resolução 088/13, estabelece para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento das Atividades denominadas 
Coletor Tronco e Rede Coletora de Esgoto. Definir parâmetros para a 
classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Admi-
nistrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem 
apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Sistema de esgotamento sanitário: formado pelas unidades de coleta, 
de transporte e de tratamento de esgoto sanitário;

2.2 Coletor Tronco e Rede coletora de Esgoto: integram as unidades de 
coleta de esgotamento sanitário.

2.3 Coletor Tronco: Atividade que compreende a implantação de tubulações 
cuja função é receber apenas a contribuição de esgoto proveniente de outros 
coletores e destina-los a unidades de transporte;

2.4 Rede Coletora de Esgoto: Atividade que compreende a implantação de 
tubulações cuja finalidade é receber os esgotos gerados nas residências e 
outras edificações e posterior envio aos coletores troncos;

2.5 Unidades de transporte de esgoto: consiste nos interceptores, emissá-
rios e respectivas estações elevatórias;

2.6 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.7 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil.

2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113.

2.10 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento 
emitido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre 
a origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Não poderá haver interligação das Redes Coletoras ou do Coletor Tronco 
com os sistemas de micro-drenagem de águas pluviais.

As Redes Coletoras e os Coletores tronco não poderão ter por destino final 
os cursos de água sem antes passarem por sistemas de tratamento aprova-
dos pelo órgão ambiental competente.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Trans-

porte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Desti-
nação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na implantação 
da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectivamente, e estar 
em conformidade com o contido no Decreto Municipal do Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

5 PORTE

Para o Licenciamento Ambiental Municipal das Atividades objeto desta Ins-
trução Normativa deverá ser requerida junto a SMMA a Licença Simplificada 
- LS.

Todas as Atividades contempladas nesta Instrução Normativa são enquadra-
das como de Pequeno Porte.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Coletor Tronco e Rede Coletora de Esgoto, ANE-
XO 02;

c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
e) Quando a rede passar por área de terceiros, deverá ser apresentada 

anuência dos proprietários dos imóveis atingidos;
f) Projeto executivo do trecho onde ocorrerá a intervenção, contendo esta-

queamento e a indicação das intervenções previstas para o sistema de 
drenagem, quadro resumo da extensão total e área a ser recuperada. 
Georreferenciar o projeto com coordenada de vértice no sistema de pro-
jeção UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal 
SIRGAS 2000;

g) Cronograma de implantação da obra;
h) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 

simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 03 ou 
04;

i) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

j) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

A ser requerida apenas quando houver necessidade de prorrogações no 
cronograma de obra.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Coletor Tronco e Rede Coletora de Esgoto, ANE-
XO 02;

c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

f) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

g) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Os casos omissos nesta IN devem ser esclarecidos junto ao setor respon-
sável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como é de 
competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, bem 
como a sua atualização.
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8 BASE LEGAL 

Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.
-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividades Coletor Tronco e Rede Coletora de 

Esgoto;
-  ANEXO 03. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

simplificado - PGRCCS;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

completo – PGRCCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA – N° 5- 005 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 5 - Serviços de Infra-estrutura.

Atividade Específica: 005 – Unidade de Tratamento Simplificado de Água

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental municipal para a Atividade Unidade de Tratamento 
Simplificado de Água, no Município de Ponta Grossa – PR estabelece para 
esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento das Atividades denominadas 
Unidade de Tratamento Simplificado de Água. Definir parâmetros para a 
classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Admi-
nistrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem 
apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Unidade de Tratamento Simplificado de Água: Atividades que 
compreendem a implantação das estruturas para cloração mais fluoretação 
de águas de captação superficial e subterrânea, para consumo humano;

2.2 Cloração: consiste na colocação do cloro, agente bactericida, para 
eliminar as bactérias presentes na água;

2.3 Fluoretação: é o ajuste da concentração de flúor natural, ou seja, ajustar 
a água deficiente em fluoreto para o nível recomendado para a saúde dental 
ideal. Os três tipos de fluoreto que são utilizados para fluoretar a água são o 
fluoreto de sódio, o fluorsilicato de sódio e acido fluorsilícico;
 

2.4 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.5 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.6 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A qualidade da água a ser fornecida após o tratamento, deverá atender os 
padrões estipulados na Portaria n° 518/2004 do Ministério da Saúde, e atua-
lizações posteriores.

Para a dispensa de apresentação de Outorga de Uso de Recursos Hídricos, 
considerando-se como de uso insignificante, as acumulações, derivações, 
captações e lançamentos, deverá ser atendido o disposto no Artigo 1° da 
Resolução 39/04 – SEMA, abaixo transcritas, e alterações posteriores:

Art. 1º - Ficam dispensados de Outorga, considerando-se como de 
uso insignificante, as seguintes acumulações, derivações, 
captações e lançamentos: 

         I - Acumulações com volume de até 15.000 m³, ou com área 
de espelho d’água inferior ou igual  10.000 m², ou com altu-
ra de barramento inferior a 1,5 m;

        II - Derivações e captações individuais até 1,8 m³/h; 
III – Lançamentos de efluentes em corpos d’água com va-
zão até 1,8 m³/h.

      § 1º Quando a soma das derivações e captações consideradas 
insignificantes atingir 20 % da vazão outorgável em um 
dado manancial, não mais devem ser dispensadas ou per-

mitidas novas derivações ou captações, ficando sujeitas 
aos procedimentos legais de Outorga.

      § 2º Os lançamentos de efluentes com a vazão acima só serão 
considerados insignificantes se a vazão para diluição do 
efluente for igual ou inferior a 50% da Q95 (vazão natu-
ral com permanência de 95% do tempo), e mesmo que 
considerados insignificantes, deverão ser licenciados pelo 
Instituto Ambiental do Paraná – IAP.

      § 3º Para fins do disposto neste artigo, os quantitativos de acu-
mulações, derivações, captações e lançamentos conside-
rados insignificantes, poderão ser revistos pelos Comitês 
de Bacias e propostos novos valores para serem estabe-
lecidos pela Superintendência de Desenvolvimento de Re-
cursos Hídricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Trans-

porte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Desti-
nação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na implantação 
da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectivamente, e estar 
em conformidade com o contido no Decreto Municipal do Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: 
Atividades passíveis de dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal 
deverão apresentar o PGRS junto a SMMA, atendendo, no que couber, ao 
estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATO 

ADMINISTRATIVOVazão
(L/segundo)

Pequeno De 30 a 500 LS, LSRMédio Acima de 500

.Obs.: 
a) Atividades com vazão inferior a 30l/s são passíveis de dispensa de Licen-

ciamento Ambiental Municipal;
b) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de Li-

cenciamento Ambiental Municipal, o interessado deverá requerer junto a 
SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;

c) a dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado das 
exigências legais quanto à preservação do meio ambiente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Unidade de Tratamento de Água, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

6.2 Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Unidade de Tratamento de Água, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), 

quando couber;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com 
poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e coor-
denadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em 
ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente 
e via principal de acesso;

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 03 ou 
04;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;

j) Anexar Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo 
Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, 
ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

l) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Unidade de Tratamento de Água, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;
f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, realizado por profissional habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Unidade de Tratamento de Água, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente 
e via principal de acesso;

j) Anexar Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo 
Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, 
ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação de Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Unidade de Tratamento de Água, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula da concessão da Licença Simplificada para Regu-

larização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, realizado por profissional habilita-
do;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do Pedido de Renovação da Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;
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7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
 

c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovan-
te de endereço e declaração do responsável pela empresa de que res-
ponde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso 
deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.  

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Os casos omissos nesta IN devem ser esclarecidos junto ao setor respon-
sável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como é de 
competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, bem 
como a sua atualização.

9 BASE LEGAL 
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS
 Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.
-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Unidade de Tratamento de Água;
-  ANEXO 03. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

simplificado - PGRCCS;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

completo – PGRCCC;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Sólidos – PGRS.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 5- 006 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 05 - Serviços de Infra-estrutura

Atividade Específica: 006 - Estações Comerciais Emissoras de Campos 
Eletromagnéticos

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licen-
ciamento ambiental para a Atividade Estações Comerciais Emissoras de 
Campos Eletromagnéticos localizada no Município de Ponta Grossa - Pr 
estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a do-
cumentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada 
Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos. Definir 
parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o 
respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambien-
tais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Estações Comerciais Transmissoras de Ondas Eletromagnéticas: 
conjunto de equipamentos e infra-estrutura, instalados com a finalidade de 
funcionar como transmissor ou receptor de ondas eletromagnéticas;

 

2.2 ERB’S: Estação Rádio Base: Conjunto de equipamentos e infra-estrutu-
ra, instalados com a finalidade de funcionar como transmissor e receptor de 
faixa de telefonia de celulares;

2.3 Laudo Radiométrico Teórico: Gráfico teórico apresentando os níveis de 
potência calculados a partir da antena irradiante. Devem ser salientados os 
pontos de máxima radiação.

2.4 Laudo Radiométrico Pratico: Gráfico ou tabela apresentando os níveis 
de radiação medidos para cada antena irradiante, nos pontos de máxima 
direção.

2.5 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.6 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do plane-
jamento da atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a via-
bilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a 
serem atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.7 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.8 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a operação.

2.9 Licença para Regularização de Atividade - LOR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação.

2.10 Plano de Controle Ambiental – PCA: é um estudo ambiental que alem 
da apresentação da Atividade, identifica os impactos gerados e suas magni-
tudes, e das várias medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e programas 
ambientais;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta Instrução Normativa é restrita a Estações Comerciais Emissoras de 
Campos Eletromagnéticos, utilizadas para sistemas de telecomunicações 
dos serviços regulamentados pela ANATEL.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Trans-

porte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Desti-
nação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na implantação 
da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectivamente, e estar 
em conformidade com o contido no Decreto Municipal do Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETROS
ATO 

ADMINISTRA-
TIVO

Área construída 
total 
(m²)

Investimento total 
(UPF/PR)

Número de 
empregados 

(ud)
Mínimo Até 1.000 Até 2.000 Até 25

LP, LI, LO, LOR

Pequeno De 1.001 a 2.000 De 2.001 a 8.000 De 26 a 50
Médio De 2.001 a 10.000 De 8.001 a 80.000 De 51 a 100

Grande De 10.001 a 
40.000

De 80.001 a 
800.000 De 101 a 1.000

Excepcional Acima de 40.000 Acima de 800.000 Acima de 1.000

Obs.:
a) para fins de enquadramento quanto ao porte, o requerente deverá adotar 

o parâmetro de maior dimensão que retrate sua Atividade, dentre os indi-
cados neste quadro;

b) É considerado Investimento Total, o somatório do valor atualizado do 
investimento fixo e do capital de giro da atividade, convertido VR - Valor 
de Referencia Municipal;

c) Quando o uso do espectro eletromagnético ocorrer na faixa de frequên-
cia superior a 300GHz (trezentos gigahertz) o licenciamento deverá ser 
requerido junto ao órgão ambiental estadual.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO 

6.1 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Ele-

tromagnéticos – ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do interessado;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade;

h) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

i) Relatório de Conformidade Teórica dos Níveis de Radiação Eletromagné-
ticas de Radio Freqüência não Ionizante da estação;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – ori-
ginais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Ele-

tromagnéticos, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia da Licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Plano de Controle Ambiental - PCA, ANEXO 04, elaborado por profissio-
nais habilitados;

i) Laudo Radiométrico Teórico, elaborado por profissionais habilitados;
j) Plano de monitoramento dos níveis de radiação Eletromagnético do en-

torno;
k) Projeto de isolamento acústico do container;
l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 

simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Ele-

tromagnéticos – ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publi-
cações deverão ser comprovadas através da apresentação dos respecti-
vos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Ele-

tromagnéticos – ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Instala-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico elaborado por profissional habilita-
do;

f) Laudo Radiométrico Prático, elaborado por profissional habilitado;
g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-

ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

h) Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1. Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
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b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Ele-
tromagnéticos -  ANEXO 02;

c) Cópia a Licença de Operação;
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Licença para Funcionamento emitida pela ANATEL;
f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

h) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(2);
m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16;
 (2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ativida-
de repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que disponha de 
Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá ser incluída no rol de 
documentos acima uma cópia legível da referida Licença.

6.4 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Ele-

tromagnéticos, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade;

j) Relatório de Avaliação de Estações Transmissoras, conforme estabelece 
o Art.15, da Resolução ANATEL n° 303/2002 e alterações posteriores;

k) Projeto de isolamento acústico do container, elaborado por profissional 
habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(1);
n) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Regula-

rização de Atividade – LRO em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15. 

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença de 
Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida, deverá 
ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da referida 
Licença de Operação.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação de Licença de Operação para Regularização de Ativi-
dade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Ele-

tromagnéticos, ANEXO 02;
c) Cópia do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Publicação da súmula de concessão da Licença de Operação para Re-

gularização, publicada por ocasião da sua expedição em jornal de circu-
lação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1),conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – ori-
ginais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

j) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação 
para Regularização de Atividade – LRO em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações deverão ser comprova-
das através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15. 

Obs.:

(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a) Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b) Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
 
c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 
comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante 
de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, 
sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referencia correspondente;
d) em se tratando de readequação de Sistemas de Controle Ambiental já im-

plantados, encaminhar o Estudo anterior e um Relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal 
n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.  

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL 

Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS 

Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividades Estações Comerciais Emissoras de 

Campos Eletromagnéticos;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Controle Ambiental – PCA;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado - PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 6 – 001 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 6 - Gestão de Resíduos Sólidos

Atividade Específica: 001 - Serviços de Coleta e Transporte de Resíduos 
da Construção Civil

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licen-
ciamento ambiental para as Atividades Coleta e Transporte de Resíduos da 
Construção Civil localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece 
para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Coleta 
e Transporte de Resíduos da Construção Civil. Definir parâmetros para 
a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato 
Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a 
serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Coleta e Transporte de Resíduos da Construção Civil: Atividade de 
prestação de serviço voltada exclusivamente para a coleta e o transporte 
de resíduos da Construção Civil entre as fontes geradoras e as áreas de 
destinação licenciadas para o recebimento destes resíduos;
 
2.2 Resíduos da Construção Civil: resíduos gerados em obras de Constru-
ção Civil, terraplanagem e escavações de terrenos, provenientes de cons-
trução, reformas, reparos, demolições, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, 
concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e 
compensados, forros, argamassas, gessos, telhas, pavimentos asfálticos, vi-
dros, plásticos, tubulações, e fiações elétricas, entre outros similares;

2.3 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.6 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;
3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A operação da Atividade esta condicionada ao estabelecido no Plano Munici-
pal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

Todas as empresas que operem com a Coleta e Transporte de RCC deverão 
emitir por ocasião da prestação deste serviço o documento denominado Con-
trole de Transporte de Resíduos – CTR.

Os veículos caçamba deverão, quando transportar resíduos da construção 
civil nas vias do Município, utilizar lona ou outro material similar para recobri-
mento do compartimento onde está acondicionada a carga. O despejo total 
ou parcial da carga durante o percurso sobre a via publica são passíveis de 
autuação da empresa de transporte, pelo Município.

Os equipamentos utilizados para coleta dos resíduos não poderão ser uti-
lizados para outros resíduos além dos de Construção Civil e deverão ser 
estocados em local coberto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
A Atividade de Coleta e Transporte de Resíduos da Construção Civil é passí-
vel de dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licencia-
mento ambiental municipal, o interessado, requerer junto a SMMA, a Certi-
dão de Inexigibilidade – CI.

Independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) 
a Atividade deverá atender a legislação ambiental vigente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI  e respectivas renovações

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01;
b) Comprovante do Cadastro de Atividade Coleta e Transporte de Resíduos 

da Construção Civil, obtido e acordo com o estabelecido no Plano Muni-
cipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil - PMGRCC;

c) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.
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Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXO

O Anexo abaixo mencionado está disponibilizado no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 6 – 002 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 6 – Gestão de Resíduos Sólidos

Atividade Específica: 002 – Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos 
Recicláveis

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licen-
ciamento ambiental para a Atividade Barracão para Triagem de Resíduos 
Urbanos Recicláveis localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabe-
lece para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Bar-
racão para Triagem de Resíduos Urbanos Recicláveis. Definir parâme-
tros ambientais e parâmetros para a classificação da Atividade segundo o 
Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar 
os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas 
diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Recicláveis: Atividade 
desenvolvida nas unidades destinadas a receber os resíduos sólidos secos 
não perigosos, decorrentes da Coleta Seletiva nos diversos circuitos, sejam 
eles residenciais pontos de entrega voluntária - PEV’s, empresas, etc. Nesta 
unidade os resíduos recolhidos passam por um processo de triagem, classi-
ficação e acondicionamento, sendo posteriormente enviados para as indús-
trias recicladora ou vendidos a empresas licenciadas;
    
2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.4 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 
Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.5 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.6 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da Atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a operação;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LS, LOR: expedida para 
Atividade já existente e com início de funcionamento comprovadamente an-
terior a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida 
pelo órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e en-
quadrada neste como passível de licenciamento, para obter sua regulariza-
ção neste quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medi-
das de controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Relatório Ambiental Preliminar - RAP: estudo que além da apresenta-
ção da Atividade, identifica as magnitudes e as várias medidas mitigadoras 
dos impactos ambientais decorrentes da implantação da Atividade, como por 
exemplo: obras de terraplenagem, corte de vegetação, proteção de nascen-
tes obras de drenagem, entre outros, elaborado por profissionais habilitados 
e cadastrados na SMMA, acompanhado de ART – Anotação de Responsa-
bilidade Técnica ou documento similar do respectivo Conselho de classe;

2.9 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
Atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-
drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da Atividade;

2.10 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários 
para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos Resíduos da 
Construção Civil;

2.11 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;2.12 Certificado de 

Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido pelo receptador de 
Resíduos da Construção Civil, informando sobre a origem, a quantidade e 
descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Os resíduos deverão estar acondicionados em área coberta e não poderão 
ficar em contato direto com o solo

As instalações deverão ser dimensionadas de modo a possibilitar a perma-
nência dos resíduos por um período máximo de 24h (vinte e quatro horas).

As edificações deverão ser dotadas de sistema de controle de vetores.

Todos os trabalhos a serem desenvolvidos deverão estar em conformidade 
com as Normas de Segurança no Trabalho vigentes.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Trans-

porte de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Desti-
nação de Resíduos da Construção Civil - CDRs, gerados na implantação 
da Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA - N° 6-001e 6-001A respectivamente, e estar 
em conformidade com o contido no Decreto Municipal do Plano Municipal 
de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATOS 

ADMINISTRATIVOSÁrea construída
(m2)

Mínimo Até 250 LS, LSRPequeno De 250 a 2.000
Médio De 2.000 a 10.000 LP, LI, LO, LORGrande Acima de 10.000

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-
cicláveis, ANEXO 02;

c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área,elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS- 2000. 
Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente, principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

k) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Projeto de Controle Ambiental – PCA, de Barracão de Triagem de Resí-
duos Não Perigosos, ANEXO 04, elaborado por profissional habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 06 ou 
07;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-
cicláveis, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 

impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos jor-
nais respectivos – originais);

h) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

i) Relatório Semestral de recebimento, movimentação, processamento 
e destinação final dos resíduos, descrevendo o gerador, classificação, 
quantidades e tratamento/destinação final adotados, ANEXO 05;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos jornais respectivos – originais).

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Reci-

cláveis, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do interessado;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m)  Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
 (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-

cicláveis, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia da Licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Projeto de Controle Ambiental – PCA, de Barracão de Triagem de Resí-
duos Não Perigosos, ANEXO 04, elaborado por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 06 ou 
07;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
 (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
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b) Cadastro da Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-
cicláveis, ANEXO 02;

c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos jornais respectivos – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-

cicláveis, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença Ambiental 
de Instalação, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissio-
nal habilitado;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, 
ANEXO 08, elaborado por profissional habilitado;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

i) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
 (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-

cicláveis, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos jornais respectivos – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

h) Alvará de funcionamento emitido pelo Município;
i) Relatório Semestral de recebimento, movimentação, processamento 

e destinação final dos resíduos, descrevendo o gerador, classificação, 
quantidades e tratamento/destinação final adotados, ANEXO 05;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
l) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(2), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos jornais respectivos – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que disponha de 
Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá ser incluída no rol 
de documentos abaixo uma cópia legível da referida Licença.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-
cicláveis, ANEXO 02;

c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Projeto de Controle Ambiental - PCA, ANEXO 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

m) Relatório Semestral de recebimento, movimentação, processamento 
e destinação final dos resíduos, descrevendo o gerador, classificação, 
quantidades e tratamento/destinação final adotados, ANEXO 08;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

o) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regulari-
zação de Atividade em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou 
meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n°....

6.5.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-
cicláveis, ANEXO 02;

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença à ser renovada;
f) Publicação de súmula de concessão de Licença Simplificada para Re-

gularização de Atividade em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Relatório Semestral de recebimento, movimentação, processamento 
e destinação final dos resíduos, descrevendo o gerador, classificação, 
quantidades e tratamento/destinação final adotados, ANEXO 08;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Simplificada de Regularização, 
informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada 
para Regularização de Atividade em jornal de circulação regional e no 
Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Re-
solução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-

cicláveis, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade. 

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Projeto de Controle Ambiental - PCA, ANEXO 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

m) Relatório Semestral de recebimento, movimentação, processamento 
e destinação final dos resíduos, descrevendo o gerador, classificação, 
quantidades e tratamento/destinação final adotados, ANEXO 08;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

o) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
p) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Regula-

rização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos jornais respectivos – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.: 

(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença Am-
biental de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja venci-
da, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da 
referida Licença de Operação.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativi-
dade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-

cicláveis, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de concessão de Licença de Operação para Regu-

larização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos jornais respectivos – originais)

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Relatório Semestral de recebimento, movimentação, processamento 
e destinação final dos resíduos, descrevendo o gerador, classificação, 
quantidades e tratamento/destinação final adotados, ANEXO 08;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação 
para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos jornais respectivos – origi-
nais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Pra as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Apresentar Relatório Técnico Final após a conclusão do Plano de Controle 
Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularidades da inter-
venção atendendo os prazos de monitoramento estabelecido na Licença de 
Instalação.

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou 
encerramento de responsabilidade técnica durante a execução do Plano 
de Controle Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularida-
des das intervenções licenciadas e parcialmente realizadas. Neste caso, o 
empreendedor deverá apresentar novo registro de responsabilidade técnica 
para continuidade da execução.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal 
n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
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complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividades de Barracões para Triagem de Resí-

duos Urbanos Recicláveis;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Projeto de Controle Ambiental – PCA, de Barracão de Triagem 

de Resíduos Não Perigosos;
-  ANEXO 05. Relatório Semestral;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC;
-  ANEXO 08. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 6 - 001A - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 6 - Gestão de Resíduos Sólidos

Atividade Específica: 001A - Tratamento e Disposição Final de Resíduos 
da Construção Civil

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licen-
ciamento ambiental para as Atividades Tratamento e Disposição final de 
Resíduos da Construção Civil localizada no Município de Ponta Grossa - Pr 
estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Tra-
tamento e Disposição final de Resíduos da Construção Civil. Definir 
parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o 
respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambien-
tais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Resíduos da Construção Civil - RCC: resíduos gerados em obras de 
construção civil, terraplanagem e escavações de terrenos, provenientes de 
construção, reformas, reparos, demolições, tais como: tijolos, blocos cerâmi-
cos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras 
e compensados, forros, argamassas, gessos, telhas, pavimentos asfálticos, 
vidros, plásticos, tubulações, e fiações elétricas, entre outros similares;

2.2 Tratamento de Resíduos da Construção Civil: Atividade onde se de-
senvolvam procedimentos voltados ao beneficiamento do RCC;

2.3 Disposição Final de Resíduos da Construção Civil: definida para fins 
desta Instrução Normativa como a Atividade desenvolvida com a finalidade 
de recebimento temporário dos RCC incluindo ou não o seu beneficiamento, 
a saber: Unidades de Beneficiamento e Aterros de Reservação;

2.4 Beneficiamento de Resíduos da Construção Civil: é o ato de submeter 
os resíduos a uma operação que permita que o mesmo possa ser utilizado 
como matéria-prima ou produto;

2.5 Rejeito: resíduo que, depois de esgotadas todas as possibilidades de 
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economi-
camente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a Disposição 
Final de RCC, ambientalmente adequada;
    
2.6 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.7 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.8 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.9 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-
drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da Atividade;

2.10 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários 
para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos Resíduos da 
Construção Civil;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A Atividade de Tratamento e a de Disposição Final de Resíduos da Cons-
trução Civil deverão ser realizadas em conformidade com o estabelecido no 
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – PMGRCC e o 
disposto nas demais normas e instrumentos legais pertinentes, existentes em 
âmbito municipal, estadual e federal.

As áreas de implantação das Atividades objeto desta IN deverão estar deli-
mitadas com cerca ou muro, possuir portão para entrada exclusiva de cami-
nhões autorizados com o devido Controle de Transporte de Resíduos - CTR, 
e possuir efetivo controle da entrada destes resíduos.

Os equipamentos e a instalação devem ser dotados de sistemas de controle 
de vibrações, ruídos e poluentes atmosféricos.

A SMMA poderá a qualquer tempo solicitar relatórios adicionais sobre a 
movimentação, contendo a quantidade de resíduos, o destino dos diversos 
tipos de resíduos segregados ou processados e a relação de transportadores 
usuários da Unidade de Beneficiamento assim como informações referentes 
à reservação.

É terminantemente proibida a disposição de Resíduos da Construção Civil – 
RCC em áreas não licenciadas, sendo os infratores sujeitos às penalidades 
da legislação ambiental vigente.

Os rejeitos oriundos destas Atividades não poderão ser dispostos em Aterro 
Sanitário.

5 CRITÉRIO DE PORTE
As Unidades de Beneficiamento e Aterros de Reservação terão requeri-
mento de licenciamento norteado pelo porte da Atividade definido de acordo 
com os parâmetros constantes do quadro abaixo. Constam também neste 
quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETROS
ATO 

ADMINISTRA-
TIVO

Área Construída 
total 
(m²)

Investimento total 
(UPF/PR)

Número de em-
pregados (ud)

Mínimo Até 1.000 Até 2.000 Até 25

LS, LSR

Pequeno De 1.000 a 2.000 De 2.000 a 8.000 De 26 a 50
Médio De 2.000 a 10.000 De 8.000 a 80.000 De 51 a 100

Grande De 10.000 a 40.000 De 80.000 a 
800.000 De 101 a 1.000

Excepcional Acima de 40.000 Acima de 800.000 Acima de 1.000

Obs.:
a) para fins de enquadramento quanto ao porte, o requerente deverá adotar 

o parâmetro de maior dimensão que retrate sua Atividade, dentre os indi-
cados neste quadro;

b) é considerado Investimento Total, o somatório do valor atualizado do 
investimento fixo e do capital de giro da Atividade, convertido UPF/PR – 
Unidade Padrão Fiscal do Paraná.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Simplificada – LS – Unidades de Beneficiamento

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Tratamento e Disposição de RCC, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área,elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS- 2000. 
Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente, principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

k) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

dd) Projeto de Implantação e Operação, de acordo com a NBR 15.114/04, 
elaborado por profissional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 07 ou 
08;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação de Licença Simplificada – LS - Unidades de Benefi-
ciamento

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Tratamento e Disposição de RCC, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos jor-
nais respectivos – originais);

h) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório Semestral de recebimento, processamento e destinação final 
dos RCC e rejeitos, descrevendo o gerador, classificação, quantidades e 
tratamento/destinação final adotados, ANEXO 05;

k) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos jornais respectivos – originais).

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença Simplificada – LS - Aterro de Reservação

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Tratamento e Disposição de RCC, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área,elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS- 2000. 
Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente, principal via de acesso;

 

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

k) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Projeto de Implantação e Operação, de acordo com a NBR 15.113/04, 
elaborado por profissional habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

o) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 07 ou 
08;

p) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

q) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação de Licença Simplificada – LS - Aterro de Reservação

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Tratamento e Disposição de RCC, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção IX do Decreto Municipal n° 
10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
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impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos jor-
nais respectivos – originais);

h) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório Semestral de recebimento dos RCC, descrevendo o gerador, 
classificação e quantidade, ANEXO 06;

k) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos jornais respectivos – originais).

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
 (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR – Para 
Unidades de Beneficiamento e Aterros de Reservação.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Tratamento e Disposição de RCC, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA, ANEXO 09, elabora-
do por profissional habilitado;

m) Relatório Semestral, ANEXO 05 ou ANEXO 06, o que couber;
n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-

ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

o) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regulari-
zação de Atividade em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou 
meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:
 (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação de Licença Simplificada para Regularização de Ativida-
de – LSR – Para Unidades de Beneficiamento e Aterros de Reservação

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Tratamento e Disposição de RCC, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de concessão de Licença Simplificada para Re-

gularização de Atividade em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais)

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

j) Relatório Semestral, ANEXO 05 ou ANEXO 06, o que couber;
k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-

ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regulari-
zação de Atividade em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou 
meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 

ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Pra as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;pp) cópia da 

Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 
(TAC);

b) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 
de Referência correspondente;

c) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-
plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

d) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal 
n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Tratamento e Disposição de RCC;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS;
-  ANEXO 05. Relatório Semestral – de Unidades de Beneficiamento;
-  ANEXO 06. Relatório Semestral – Aterro de Reservação;
-  ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 08. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC;
-  ANEXO 09. Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 001 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços.

Atividade Específica: 001- Lavador de Veículos

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n°12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Lavador de Veículos, localizada 
no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada La-
vador de Veículos. Definir parâmetros para a classificação da Atividade 
segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, 
e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as res-
pectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Lavador de Veículos: Atividade que inclui a limpeza externa e interna de 
veículos automotores leves e pesados;

2.2 Veículos leves: todos aqueles cujo peso bruto total não exceda 3.500kg 
(três mil e quinhentos quilos);

2.3 Veículos pesados: todos aqueles cujo peso bruto total exceda 3.500kg 
(três mil e quinhentos quilos);

2.4 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-

gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.5 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.6 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 
Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.7 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;2.8 Licença de Opera-
ção - LO: expedida antes da implantação do projeto, autoriza a operação 
da Atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas 
Licenças anteriores, com as medidas de controle ambientais e condicionan-
tes determinados para a Operação;

2.9 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para 
Atividade já existente e com início de funcionamento comprovadamente an-
terior a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida 
pelo órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e en-
quadrada neste como passível de licenciamento, para obter sua regulariza-
ção neste quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medi-
das de controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.10 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-
drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da Atividade;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;
 
2.13 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da conclu-
são da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil proposto;

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Os pisos das áreas de lavagem devem ser segundo as legislações pertinen-
tes, impermeáveis, limpos, nivelados e com caimento adequado, de modo 
a permitir o escoamento das águas de lavagem de pisos e veículos para as 
canaletas ou galerias que conduzirão estes efluentes ao sistema de controle 
adequado.

A lavagem de motores e carrocerias de veículos deverá ser realizada somen-
te em local dotado de canaletas e sistema separador de água/óleo e sempre 
abrigadas da chuva, pois estas águas não podem ser contaminadas com 
óleo ou produtos de limpeza;
Os despejos contaminados com óleo, detergente e resíduo provenientes dos 
boxes não podem ser lançados na rede de esgotos sem tratamento ade-
quado para o qual devem ser instalados no mínimo os dispositivos abaixo 
indicados: 
a) Tratamento primário de águas residuárias: destinado a lavagem de veí-

culos leves e pesados:
-  Caixa Retentora de areia: a caixa de areia gradeada serve para a 

retenção do material mais pesado e grosseiro, arrastado pela água na 
lavagem de veículos e das instalações. Essa caixa deve ter dimensões 
que proporcionem velocidade baixa de fluxo e permitam a deposição 
de areia e outras partículas no seu fundo.

-  Caixa Separadora de óleo: tem por função separar os óleos e gra-
xas do restante do despejo, oriundo da Caixa Retentora. Os óleos e 
graxas tendem a flutuar nesta caixa e, através de uma tubulação, são 
retirados do efluente restante. Para definição do tamanho das caixas, 
deverá ser estimado o consumo de água nas atividades envolvidas. 

-  Caixa Coletora de óleo: serve para receber o óleo que vem da Caixa 
Separadora. É um depósito que deve ser esvaziado periodicamente. O 
óleo coletado dever ser encaminhado para a Reciclagem.

-  Caixa de Inspeção: caixa onde se verifica a eficiência da remoção 
do óleo do efluente oriunda da Caixa Coletora com destino a rede de 
esgotos.

Obs: Todas as caixas deverão ser de modelo industrial com placas coales-
centes, certificadas pelo INMETRO.

b) Tratamento secundário de águas residuárias: destinado a lavagem de 
veículos pesados.

Ressalta-se que separadores por gravidade, com base nos princípios de de-
cantação, não removem os óleos emulsionados. Somente após a coalescên-
cia (agregação) das gotas de óleo, que ocorre quando se quebra a emulsão 
oleosa, é que esta poderá ser enviada para tratamento nos separadores de 
água e óleo convencionais.

Toda água oleosa deve passar, primeiramente, pela Caixa de Areia gradeada 
e, em seguida, escoar para a Caixa Separadora de água e óleo.

As Caixas de Areia, Separadora, Coletora de óleo e de Inspeção podem ser 
construídas em alvenaria ou com anéis de concreto, devendo ser distribuídas 
de acordo com o número de boxes para lavagem.

As caixas, situadas em garagens ou locais sujeitos ao tráfego de veículo, 
deverão ser providas de tampas de ferro fundido reforçadas.

As caixas localizadas em passeios ou área verde podem ter suas tampas 
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tanto em concreto como em ferro fundido.

O fundo da Caixa de Inspeção deve ser feito com um enchimento de concreto 
e uma declividade mínima de 1% (1 cm por metro), de modo a garantir um 
rápido escoamento e evitar a formação de depósito.

Quando construídas em alvenaria, as caixas terão paredes mínimas de 20 
cm e a dimensão mínima de 60 cm, devendo ser revestidas de argamassa de 
cimento e ter fundo de concreto.

As tubulações de ligação deverão ter declividade mínima de 3% (3 cm por 
metro).

A distância máxima entre as Caixas de Areia e de Inspeção deve ser de 20 m.

As grelhas destinadas a coletar ou conduzir a água de lavagem de veículos 
ou oficinas mecânicas não podem receber contribuição de água da chuva.

As Caixas de Inspeção terão dimensões mínimas de 60 cm, com profundida-
de máxima de 87 cm, ou dimensões de 110 cm para profundidade superior 
a 87 cm.

A profundidade da Caixa de Inspeção será de acordo com a declividade do 
terreno, de modo que a tubulação tenha a declividade mínima permitida.

As Caixas Separadoras de óleo deverão ser construídas de modo a terem 
uma lâmina líquida mínima de
40 cm e fecho hídrico mínimo de 35 cm.

Poderão ser utilizadas caixas pré-fabricadas, desde que atendam ao volume 
indicado para cada caso.

Devem ser realizadas limpezas periódicas das Caixas de Areia e Caixas 
Coletoras de óleo;
 a frequencia dependerá do volume dos serviços, ou seja, do número de 
lavagens.

A lama retida e acumulada na Caixa de Areia deverá ser removida no tempo 
máximo que o volume de sólidos atingirem metade da profundidade da caixa, 
devendo ser armazenada adequadamente para destino final licenciado para 
tal finalidade.

A Caixa Separadora deve sofrer limpezas periódicas para remoção de borras 
que normalmente depositam-se no fundo, pois as borras comprometem a 
eficiência da separação de água e óleo. A água da caixa deve ser retirada 
antes da remoção da borra. A borra é retirada com auxílio de uma pá ou ins-
trumento similar. Recomenda-se acondicionar a borra em um recipiente que 
permita o escoamento do excesso de água para posterior encaminhamento 
a local licenciado para tal finalidade.

O óleo retirado da Caixa Coletora deve ser acondicionado em recipiente 
dotado de tampa e estocado em área abrigada até o seu recolhimento por 
empresas rerrefinadoras licenciadas pelo órgão ambiental, mantendo os 
comprovantes à disposição da fiscalização.

Deverão ser adotados como padrão de lançamento das águas residuárias 
provenientes dos setores de lavagem de veículos e de áreas de serviços, o 
estabelecido na Resolução CONAMA 430/2011.

Caso necessário, levando-se em consideração a localização dos Postos de 
Combustível ou do Sistema Retalhista de Combustíveis e a capacidade de 
diluição dos corpos hídricos, a SMMA poderá estabelecer outros padrões de 
lançamento para as águas residuárias.

Fica proibida a infiltração no solo de água residuárias (quando de lavagem de 
veículos e do setor de abastecimento), mesmo que tratadas.  

A Atividade somente deverá entrar em operação se todos os sistemas de 
controle de poluição estiverem implantados e em operação.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:

a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-
te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVI-
DADE

PARÂMETRO ATO
ADMINISTRATIVOTipo de Veiculo

Pequeno Leve – (até 3.500kg) LS, LSR
Grande Pesado - (acima de 3.500kg) LP, LI, LO, LOR

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Quando couber, Planta de Localização da área, elaborada por 
profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da Atividade 
georreferenciada e coordenadas dos vértices no sistema de projeção 
UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal 
SIRGAS 2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com 
precisão mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações 
utilizadas no desenvolvimento da Atividade;

i) Projeto de implantação da Atividade contendo a localização do sistema 
de pré-tratamento dos efluentes (caixas separadoras);

j) Detalhamento do sistema de pré-tratamento a ser utilizado;
k) Cópia da Outorga Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das 

Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos, inclusive para o 
lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de 
Outorga, se for o caso;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 06 ou 
07;

n) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

o) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda de água prevista;

p) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE.

q) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

r) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;
c) Cópia do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

k) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do interessado;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15;

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia da Licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA;

i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA, ANEXO 04, elabora-
do por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 06 ou 
07;

n) Projeto arquitetônico e de locação das unidades que compõem a Ativida-
de.

o) Projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes, 
do sistema de pré-tratamento;

p) Projeto executivo de drenagem pluvial, com memorial descritivo e de cál-
culo, plantas e cortes;

q) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

r) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

f) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Instala-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

h) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, 
ANEXO 08, elaborado por profissional habilitado;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
 (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;
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c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS, ANEXO 05, atualizado, 
elaborado por profissional habilitado;

i) Relatório Técnico do monitoramento de efluentes, se solicitado em licen-
ça anterior;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Cópia legível da Licença de Operação (¹);
l) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(2), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que disponha de 
Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá ser incluída no rol 
de documentos acima uma cópia legível da referida Licença.

(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Projeto de implantação da Atividade contendo a localização do sistema 
de pré-tratamento dos efluentes (caixas separadoras);

n) Detalhamento do sistema de pré-tratamento a ser utilizado;
o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-

ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5.1 Renovação de Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da Licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula da concessão da Licença Simplificada para Regu-

larização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Simplificada de Regularização, 
informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-

nais);
m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-

ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.
Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente, principal via de acesso;

 j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou 
subterrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de 
Águas – ANA;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Projeto de implantação da Atividade contendo a localização do sistema 
de pré-tratamento dos efluentes (caixas separadoras);

n) Detalhamento do sistema de pré-tratamento a ser utilizado;
o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-

ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
q) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Regula-

rização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença Am-
biental de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja venci-
da, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da 
referida Licença de Operação.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação de Licença de Operação para Regularização de Ativi-
dade – LOR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Lavador de Veículos, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de concessão de Licença de Operação para Regu-

larização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais)

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação 
para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);

 c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 
comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante 
de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, 
sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal 
n°12345/15, quando couber.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e plantas, 
elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link específico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividades de Lavador de Veículos;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

simplificado- PGRCCS;
-  ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

completo- PGRCCC;
-  ANEXO 08. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 002 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e Serviços

Atividade Específica: 002 - Prestador de Serviço de Controle Fitossanitário 
e controle de Vetores e Pragas Urbanas

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n°12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para as Atividades Prestador de Serviço de 
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Controle Fitossanitário e Controle de Vetores e Pragas Urbanas, loca-
lizada na área urbana do Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para 
esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Pres-
tador de Serviço de Controle Fitossanitário e Controle de Vetores e Pra-
gas Urbanas. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo 
o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar 
os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas 
diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Prestador de Serviço de Controle: Atividade desenvolvida por pessoa 
física ou jurídica habilitada a executar trabalho de aplicação de agrotóxicos 
e afins;

2.2 Serviço de Controle Fitossanitário: procedimentos aplicados para 
combater organismos vivos que, de alguma forma, possam ser nocivos para 
a saúde pública e o meio ambiente;

2.3 Plantas daninhas: espécie vegetal situada em local indesejado pelo ser 
humano e em desconformidade com o uso do solo da área;

2.4 Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas: Atividade que de-
senvolve um conjunto de ações preventivas e corretivas de monitoramento 
ou aplicação, ou ambos, com periodicidade minimamente mensal, visando 
impedir de modo integrado que vetores e pragas urbanas se instalem ou 
reproduzam no ambiente;

2.5 Vetores: artrópodes ou outros invertebrados que podem transmitir infec-
ções, por meio de carreamento externo (transmissão passiva ou mecânica) 
ou interno (transmissão biológica) de microrganismos;

2.6 Pragas Urbanas: animais que infestam ambientes urbanos podendo 
causar agravos à saúde, prejuízos econômicos, ou ambos;

2.7 Prestador de Serviço de Controle: pessoa jurídica devidamente cons-
tituída, licenciada pelos órgãos competentes da saúde e do meio ambiente, 
para prestar serviços de controle de vetores e pragas urbanas;

2.8 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.9 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n°10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a va-
lidade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal 
n°10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
As Atividades de Prestador de Serviço Fitossanitário e Controle de Vetores e 
Pragas Urbanas deverão atender a legislação vigente na Agencia de Defe-
sa Agropecuária do Paraná – ADAPAR e na Agencia Nacional de Vigilância 
Sanitária - ANVISA.

Toda e qualquer aplicação de produtos destinados a atender estas Atividades 
deverão ser precedidos de receituário e recolhimento de respectiva Anotação 
de Responsabilidade Técnica – ART.

As embalagens dos produtos químicos aplicados deverão ser devolvidas em 
local pré-estabelecido na nota Fiscal.

5 CRITÉRIO DE PORTE
As Atividades de Prestador de Serviço Fitossanitário e Controle de Vetores 
e Pragas Urbanas são passiveis de dispensa de licenciamento ambiental 
municipal.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licencia-
mento ambiental municipal, o interessado, requerer junto a SMMA, a Certi-
dão de Inexigibilidade – CI.

Independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) 
as Atividades deverão atender a legislação ambiental.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI  e respectivas renovações
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01;
b) Cadastro de Usuário Ambiental;
c) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber;

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
O Anexo abaixo mencionado está disponibilizado no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA- N° 7- 003 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços

Atividade Específica: 003 - Transportadora de Cargas

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Transportadora de Cargas, lo-
calizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução 
Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Trans-
portadora de Cargas. Definir parâmetros para a classificação da Atividade 
segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, 
e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as res-
pectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Transportadora de Cargas: Atividade desenvolvida por empresa que 
se utiliza de veículo automotor para o transporte modal rodoviário de cargas 
diversas, exceto cargas de produtos e resíduos perigosos;

2.2 Produto e resíduo perigoso: aqueles que em função de suas proprie-
dades físicas, químicas ou infecto-contagiosas, podem apresentar risco à 
saúde pública e/ou risco ao meio ambiente, quando gerenciados de forma 
inadequada;

2.3 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Mu-
nicipal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão 
não esta enquadrada na listagem de passível de Licenciamento Ambiental 
Municipal contida no Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação 
de condicionantes e medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas 
pela SMMA;

2.5 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.6 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.7 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documento 
que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.10 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emi-
tido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a 
origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS 

Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta Instrução Normativa é especifica para Transportadora de Cargas, exce-
to cargas de produtos e resíduos perigosos.

O licenciamento de Transporte de Cargas e produtos perigosos deverá ser 
requerido junto ao órgão ambiental estadual.

A manutenção e a lavagem de caminhões deverá ser obrigatoriamente reali-
zada em prestador de serviço devidamente licenciado para os casos em que 
a manutenção e lavagem seja executada fora da Atividade.
O armazenamento temporário de resíduos só será permitido, por prazo não 
superior a 1(um) ano.
Os níveis de pressão sonora (ruídos) produzidos decorrentes da Atividade 
desenvolvida no local deverão estar em conformidade com aqueles preconi-
zados pela Resolução CONAMA n°.001/90 e suas alterações.

Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, di-
reta ou indiretamente nos corpos hídricos desde que obedeçam as seguintes 
condições, estabelecidas no Artigo 16 da Resolução CONAMA n°430/2011, 
e alterações posteriores:
a) pH entre 5 a 9;
b) temperatura: inferior a 40°C, sendo que a elevação de temperatura do 

corpo receptor não deverá exceder a 3ºC;
c) materiais sedimentáveis: até 1 ml/litro em teste de 1 hora em cone Imhoff 

para o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja 
praticamente nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmen-
te ausentes;

d) regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão mé-
dia do período de atividade diária do agente poluidor;

e) óleos e graxas: 
 - óleos minerais até 20 mg/l; - óleos vegetais e gorduras animais até 50 

mg/l;
f) ausência de materiais flutuantes;
g) DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) até 50 mg/ l;
h) DQO (Demanda Química de Oxigênio) até 150 mg/l;
i) Toxidade aguda: FTd para Daphnia magna: 16 e FTbl para Vibrio fischer: 

8. Os veículos utilizados para o transporte de cargas nas vias do Muni-
cípio deverão utilizar lona ou outro material similar para recobrimento do 
compartimento onde está acondicionada a carga, de modo a evitar que 
ocorra o despejo total ou parcial da mesma sobre a via publica durante o 
percurso.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE

PARÂMETRO
ATO 

ADMINISTRATIVO
Numero de veículos de 

transporte
(un)

Pequeno Ate 05 LS, LSR
Médio Acima de 05 LP, LI, LO, LOR

Obs.: 
a) empresas que possuam apenas ponto de referencia, não dispondo de 

pátio para os veículos de transporte, são passíveis de requerer dispensa 
de licenciamento ambiental municipal;

b) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de li-
cenciamento ambiental municipal, o interessado, deverá requerer junto a 
SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;

c) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administra-
tivo) a Atividade deverá atender a legislação ambiental vigente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade - CI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

interessado ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 
locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada 
em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber.

6.2 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda de água prevista;

k) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

o) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

p) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
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lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Copia do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

h) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do interessado;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das 
Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dispensa 
de Outorga, se for o caso;

k) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia da Licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA;

i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 

Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença Prévia;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Instala-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico elaborado por profissional habilita-
do;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, 
ANEXO 07, elaborado por profissional habilitado;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

i) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade de transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
l) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(2), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que disponha de 
Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá ser incluída no rol 
de documentos acima uma cópia legível da referida Licença.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

m) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

q) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação de Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula da concessão da Licença Simplificada para Regu-

larização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

 

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

m) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 1.727 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2016 57

Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente, principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou 
subterrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de 
Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

m) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, ela-
borado por profissional habilitado;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

q) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
r) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Regula-

rização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Ativida-

de  repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença 
Ambiental de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja 
vencida, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legí-
vel da referida Licença de Operação.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7.1 Renovação de Licença de Operação para Regularização de Ativi-
dade – LOR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula da concessão da Licença de Operação para Regu-

larização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

m) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação 
para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b) Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante 
de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, 
sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal 
n°12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS
 
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Transportadora de Cargas;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado - PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo - PGRCCC;
-  ANEXO 07. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 004 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços

Atividade Específica: 004 - Oficina Mecânica e Estabelecimento para Manu-
tenção e Reparo de Veículo Automotor

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n°12345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental para a Atividade Oficina Mecânica e Estabele-
cimento para Manutenção e Reparo de Veículo Automotor em imóveis 
localizados no Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Ins-
trução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Ofici-
na Mecânica e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de Veículo 
Automotor. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo 

o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar 
os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas 
diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Oficina Mecânica e Estabelecimento para Manutenção e Reparo 
de Veículo Automotor: Atividade voltada a prestação de serviços da área 
mecânica dos veículos automotores de pequeno, médio e grande porte, não 
incluindo a manutenção e reparos na parte elétrica eletrônico, estofamentos 
e lataria;

2.2 Veículos de passeio e utilitário de pequeno porte: com até 3.500kg;

2.3 Veículos de médio e grande porte: acima de 3.500kg;

2.4 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.5 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da 
Atividade aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com 
as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes determinadas pela SMMA;

2.6 Caixa Retentora de areia: a caixa de areia gradeada serve para a reten-
ção do material mais pesado e grosseiro, arrastado pela água na lavagem de 
veículos e das instalações. Essa caixa deve ter dimensões que proporcionem 
velocidade baixa de fluxo e permitam a deposição de areia e outras partículas 
no seu fundo;

2.7 Caixa Separadora de óleo: tem por função separar os óleos e graxas do 
restante do despejo, oriundo da Caixa Retentora. Os óleos e graxas tendem 
a flutuar nesta caixa e, através de uma tubulação, são retirados do efluente 
restante. Para definição do tamanho das caixas, deverá ser estimado o con-
sumo de água nas atividades envolvidas;

2.8 Caixa Coletora de óleo: serve para receber o óleo que vem da Caixa 
Separadora. É um depósito que deve ser esvaziado periodicamente. O óleo 
coletado dever ser encaminhado para a Reciclagem;

2.9 Caixa de Inspeção: caixa onde se verifica a eficiência da remoção do 
óleo do efluente oriunda da Caixa Coletora com destino a rede de esgotos;

2.10 Resíduos: são restos provenientes de quaisquer atividades ou pro-
cessos de origens industrial, hospitalar, comercial, agropecuária e outras, 
incluindo os lodos e cinzas provenientes de sistema de controle de poluição 
ou de tratamento de água, no estado sólido, semissólido e/ou líquido, não 
passíveis de tratamento convencional;
 
2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PRGS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.13 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;
2.14 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emi-
tido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a 
origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Toda Oficina Mecânica está sujeita à legislação ambiental especialmente em 
relação às emissões atmosféricas, efluentes líquidos, disposição de resíduos 
sólidos e poluição sonora.

As áreas da oficina em que são executadas atividades de troca de óleo, me-
cânica pesada e lavagem de motor, carroceria e peças devem ser sempre 
abrigadas da chuva, pois estas águas não podem ser contaminadas com 
óleo.

Os pisos das áreas de manutenção devem ser segundo as legislações per-
tinentes, impermeáveis, limpos, nivelados e com caimento adequado, de 
modo a permitir o escoamento de respingos, eventuais vazamentos e águas 
de lavagem de pisos e veículos para as canaletas ou galerias que conduzirão 
estes efluentes ao sistema de controle adequado.

A lavagem de motores e carrocerias de veículos deverá ser realizada somen-
te em local dotado de canaletas e sistema separador de água/óleo;
O descarte, deliberado ou mesmo acidental, de derivados de petróleo na 
rede pluvial ou de esgotos (óleos leves, solventes orgânicos, gasolina e ál-
cool automotivo) podem ocasionar explosões nestas redes.

Os despejos contaminados com óleo, detergente e resíduo provenientes da 
oficina de manutenção não podem ser lançados na rede de esgotos sem 
tratamento adequado para o qual devem ser instalados no mínimo os dispo-
sitivos abaixo indicados:

- Tratamento primário de águas residuárias, destinado a manutenção de 
veículos leves e de pesados, deverá ser composta por:  Caixa Retentora 
de areia; Caixa Separadora de óleo; Caixa Coletora de óleo e a Caixa de 
Inspeção. Todas as caixas deverão ser de modelo industrial com placas 
coalescentes, certificadas pelo INMETRO;

-  Tratamento secundário de águas residuárias: destinado a manutenção 
de veículos pesados.

Ressalta-se que separadores por gravidade, com base nos princípios de de-
cantação, não removem os óleos emulsionados. Somente após a coalescên-
cia (agregação) das gotas de óleo, que ocorre quando se quebra a emulsão 
oleosa, é que esta poderá ser enviada para tratamento nos separadores de 
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água e óleo convencionais.

As áreas destinadas à lavagem de veículos e a serviços mecânicos deverão 
ser cobertas, de modo a não permitir a entrada de água da chuva nas caixas 
de areia e óleo e o contato dela com o piso impermeabilizado.

Toda água oleosa deve passar, primeiramente, pela Caixa de Areia gradeada 
e, em seguida, escoar para a Caixa Separadora de água e óleo.

As Caixas de Areia, Separadora, Coletora de óleo e de Inspeção podem ser 
construídas em alvenaria ou com anéis de concreto, devendo ser distribuídas 
de acordo com o pátio da oficina, o número de boxes para lavagem e troca 
de óleo etc.

As caixas, situadas em garagens ou locais sujeitos ao tráfego de veículo, 
deverão ser providas de tampas de ferro fundido reforçadas.

As caixas localizadas em passeios ou área verde podem ter suas tampas 
tanto em concreto como em ferro fundido.

O fundo da Caixa de Inspeção deve ser feito com um enchimento de concreto 
e uma declividade mínima de 1% (1 cm por metro), de modo a garantir um 
rápido escoamento e evitar a formação de depósito.

Quando construídas em alvenaria, as caixas terão paredes mínimas de 20 
cm e a dimensão mínima de 60 cm, devendo ser revestidas de argamassa de 
cimento e ter fundo de concreto.

As tubulações de ligação deverão ter declividade mínima de 3% (3 cm por 
metro).

A distância máxima entre as Caixas de Areia e de Inspeção deve ser de 20 m.

As grelhas destinadas a coletar ou conduzir a água de lavagem de veículos 
ou oficinas mecânicas não podem receber contribuição de água da chuva.

As Caixas de Inspeção terão dimensões mínimas de 60 cm, com profundida-
de máxima de 87 cm, ou dimensões de 110 cm para profundidade superior 
a 87 cm.

A profundidade da Caixa de Inspeção será de acordo com a declividade do 
terreno, de modo que a tubulação tenha a declividade mínima permitida.

As Caixas Separadoras de óleo deverão ser construídas de modo a terem 
uma lâmina líquida mínima de
40 cm e fecho hídrico mínimo de 35 cm.

Poderão ser utilizadas caixas pré-fabricadas, desde que atendam ao volume 
indicado para cada caso.

Devem ser realizadas limpezas periódicas das Caixas de Areia e Caixas 
Coletoras de óleo;
 a frequência dependerá do volume dos serviços, ou seja, do número de 
lavagens e trocas de óleo.

A lama retida e acumulada na Caixa de Areia deverá ser removida no tempo 
máximo que o volume de sólidos atingir metade da profundidade da caixa, 
devendo ser armazenada adequadamente para destino final apropriado li-
cenciado para tal finalidade.

A Caixa Separadora deve sofrer limpezas periódicas para remoção de borras 
que normalmente depositam-se no fundo, pois as borras comprometem a 
eficiência da separação de água e óleo. A água da caixa deve ser retirada 
antes da remoção da borra. A borra é retirada com auxílio de uma pá ou ins-
trumento similar. Recomenda-se acondicionar a borra em um recipiente que 
permita o escoamento do excesso de água para posterior encaminhamento 
a destino ambientalmente correto.

O óleo retirado da Caixa Coletora e os óleos lubrificantes devem ser acon-
dicionados separadamente em recipientes dotados de tampa e estocados 
em área abrigada até o seu recolhimento por empresas rerrefinadoras licen-
ciadas pelo órgão ambiental, mantendo os comprovantes à disposição da 
fiscalização.

Deverão ser construídos diques de contenção para área de estocagem do 
óleo, de acordo com a NBR-17.505 - Armazenamento de líquidos inflamáveis 
e combustíveis, da ABNT

Quando a oficina exercer atividades de pintura deverá, obrigatoriamente, 
se implantada uma Cabine de Pintura com ventilação/exaustão, equipada 
com sistema adequado ao controle das emissões de material particulado e 
emissões gasosas.

As Cabines de Pintura podem ser do tipo com pressão positiva ou com 
pressão negativa. Em ambos os tipos, o ar contaminado com pigmentos, 
solventes e partículas em suspensão deverá ser aspirado e lançado à atmos-
fera somente após passar por sistema de limpeza adequado, que contempla 
a filtração dos pigmentos e partículas suspensas e a remoção dos vapores 
de solventes e odores. 

Filtro de isopor não recomendável, pois libera clorofluorcarboneto (CFC) e é 
facilmente destruído pelo solvente.

Os resíduos provenientes da cabine de pintura (carvão saturado e borra de 
tinta) devem ser acondicionados em recipientes dotados de tampa e estoca-
dos em área abrigada até o seu envio ao sistema de destinação licenciado 
pelo órgão ambiental, mantendo os comprovantes à disposição da fiscali-
zação.

Os resíduos de tinta e solventes deverão ser acondicionados separadamente 
em recipientes dotados de tampas e estocados em área abrigada até o seu 
envio a sistemas de destinação de resíduos licenciados pelo órgão ambien-
tal, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização.

Minimizar as perdas de solventes e, quando saturados, se não forem pas-
síveis de reciclagem, acondicioná-los em recipientes dotados de tampas 
e estocá-los em área abrigada até o seu envio ao sistema de destinação 
licenciado pelo órgão ambiental, mantendo os comprovantes à disposição 
da fiscalização.

A Atividade somente deverá entrar em operação se todos os sistemas de 
controle de poluição estiverem implantados e em operação;
Os níveis de pressão sonora (ruídos) produzidos decorrentes da Atividade 
desenvolvida no local deverão estar em conformidade com aqueles preconi-
zados pela Resolução CONAMA n°.001/90 e suas alterações.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência, ANEXO 03, do referido Decreto.

5 PORTE DA ATIVIDADE

O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETRO ATO ADMINISTRA-
TIVOTipo de Veiculo

Pequeno Leve – (até 3.500kg) LS, LSR
Grande Pesado - (acima de 3.500kg) LP, LI, LO, LOR

6 DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS

6.1 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

k) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

l) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

m) Projeto contendo a localização dos sistemas de separação de óleo bem 
como o detalhe dos dispositivos;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

o) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

p) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

q) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15;

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Cópia o Alvará de Funcionamento;
h) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

i) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos- PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por técnico habilitado com respectiva Anotação de Res-
ponsabilidade emitida pelo conselho de Classe pertinente;

l) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino 
final dos resíduos sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias auto-
motivas, lâmpadas fluorescentes, óleos usados, embalagens de óleos e 
aditivos, sucatas metálicas, resíduos contaminados com óleos, resíduos 
recicláveis (papel, papelão, vidro, madeira, plástico);

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-

ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.
Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do empreendedor;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das 
Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dispensa 
de Outorga, se for o caso;

k) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia da Licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA;

i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sani-
tários, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
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blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
i) Cadastro da Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
j) Cópia da Licença de Instalação;
b) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

c) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

d) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Instala-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

e) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, 
ANEXO 07, elaborado por profissional habilitado;

f) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

g) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
 (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por técnico habilitado;

 
i) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino 

final dos resíduos sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias auto-
motivas, lâmpadas fluorescentes, óleos usados, embalagens de óleos e 
aditivos, sucatas metálicas, resíduos contaminados com óleos, resíduos 
recicláveis (papel, papelão, vidro, madeira, plástico);

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
l) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(2), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que disponha de 
Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá ser incluída no rol 
de documentos acima uma cópia legível da referida Licença.

(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade;

j) Projeto contendo a localização dos sistemas de separação de óleo bem 
como o detalhe dos dispositivos;

k) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

l) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

m) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

o) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino 
final dos resíduos sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias auto-
motivas, lâmpadas fluorescentes, óleos usados, embalagens de óleos e 
aditivos, sucatas metálicas, resíduos contaminados com óleos, resíduos 
recicláveis (papel, papelão, vidro, madeira, plástico);

p) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

q) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5.1 Renovação de Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação da súmula de concessão da Licença Simplificada para Regu-

larização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino 
final dos resíduos sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias auto-
motivas, lâmpadas fluorescentes, óleos usados, embalagens de óleos e 
aditivos, sucatas metálicas, resíduos contaminados com óleos, resíduos 
recicláveis (papel, papelão, vidro, madeira, plástico);

k) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n°..../16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente, principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

m) Projeto contendo a localização dos sistemas de separação de óleo bem 
como o detalhe dos dispositivos;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

o) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino 
final dos resíduos sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias auto-
motivas, lâmpadas fluorescentes, óleos usados, embalagens de óleos e 
aditivos, sucatas metálicas, resíduos contaminados com óleos, resíduos 
recicláveis (papel, papelão, vidro, madeira, plástico);

p) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

q) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
r) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Regula-

rização de Atividade – LRO em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15. 

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença Am-
biental de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja venci-
da, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da 
referida Licença de Operação.

(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
be lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativi-
dade – LOR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Oficina Mecânica, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação da súmula de concessão da Licença de Operação para Regu-

larização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino 
final dos resíduos sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias auto-
motivas, lâmpadas fluorescentes, óleos usados, embalagens de óleos e 
aditivos, sucatas metálicas, resíduos contaminados com óleos, resíduos 
recicláveis (papel, papelão, vidro, madeira, plástico);

k) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Regula-
rização de Atividade – LRO em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15. 

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;
7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR , acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 
comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante 
de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, 
sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal 
n°12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
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vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Oficina Mecânica;
-  ANEXO 03. Certidão do Município de Uso e Ocupação do Solo;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC;
-  ANEXO 07. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 005 -SMMA 

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços

Atividade Específica: 005 – Supermercado

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Supermercado localizada no 
Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Super-
mercado. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o 
Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar 
os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas 
diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Supermercado: Atividade, com área de 300,00 até 5.000,00m² na qual 
se desenvolve o comércio varejista de mercadorias com predominância de 
produtos alimentícios e que também oferecem uma gama variada de outras 
mercadorias, tais como: utensílios domésticos, produtos de limpeza e higiene 
pessoal, roupas, ferragens, etc;

2.2 Produtos para uso em Jardinagem Amadora: aqueles destinados 
à venda direta ao consumidor, com a finalidade de aplicação em jardins 
residenciais e plantas ornamentais cultivadas sem fins lucrativos, para o 
controle de pragas e doenças, bem como aqueles destinados à revitalização 
e ao embelezamento das plantas;

2.3 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.5 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.6 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 

controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação.

2.7 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documento 
que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.10 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emi-
tido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a 
origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3. INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12345/15.

4. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Quando da implantação da estrutura que comportará esta Atividade deverá 
ser prevista a instalação de sistemas para coleta de água de chuva para usos 
diversos, conforme estabelecido no Decreto Municipal 7673/13 e demais le-
gislações municipais pertinentes.

Nos casos em que nesta Atividade se pratique a venda de produtos para 
Jardinagem Amadora, estes produtos deverão atender o estabelecido em 
normas afins editadas pela ANVISA, sendo vedada a comercialização de 
produtos de uso restrito por empresas especializadas.

Nos casos da venda livre ao consumidor, de produtos saneantes desinfes-
tantes para a prestação de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, 
estes produtos deverão atender o estabelecido em normas afins editadas 
pela ANVISA, sendo vedada a comercialização de produtos de uso restrito 
por empresas especializadas.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n°  10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE

PARAMETRO
ATO 

ADMINISTRATIVO
Área Construída total ou 
Área Impermeabilizada *

(m²)
Pequeno De 300 a 2.000 LS, LSRMédio De 2.000 a 5.000

Obs.:
a) (*) para fins de enquadramento quanto ao porte, o requerente deverá 

adotar o parâmetro de maior dimensão que retrate a Atividade, dentre os 
indicados neste quadro;

b) Atividades com índice inferior a 300 m² do maior entre os dois parâme-
tros, são passíveis de dispensa de Licenciamento Ambiental  Municipal;

c) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de Li-
cenciamento Ambiental Municipal, o interessado deverá requerer junto a 
SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;

d) a dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado exigên-
cias legais quanto à preservação do meio ambiente.

e) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo do parâ-
metro estabelecido na tabela acima, deverá requerido junto ao órgão 
ambiental estadual;

f) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuí-
do ao parâmetro desta Tabela for ultrapassado, o licenciamento da parte 
ampliada e os demais procedimentos posteriores também deverão ser 
requeridos junto ao IAP.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Supermercado, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

interessado ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 
locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada 
em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber;

6.2 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Supermercado, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-

zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 

irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, com poligonal definidora dos limites 
da Atividade georreferenciada e coordenadas dos vértices no 
sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar 
“datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices da poligonal devem ser 
determinados com precisão mínima de 1(um) metros. Locar na planta 
as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distancia 
de corpos hídricos, área de preservação permanente, principal via de 
acesso quando couber;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

k) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

o) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

p) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Supermercado, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais).

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Supermercado, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com 
poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e coor-
denadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em 
ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanen-
te, principal via de acesso quando couber;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
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rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Supermercado, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de concessão da Licença Simplificada para Regu-

larização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais)

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do Pedido de Renovação da Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
 
c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovan-
te de endereço e declaração do responsável pela empresa de que res-
ponde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso 
deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal 

n°12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.  

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS

Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Supermercado;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 006 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços

Atividade Específica: 006 - Shopping Center

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Shopping Center localizada no 
Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade Shopping Center. 
Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem 
como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos 
Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Shopping Center: Atividade que agrupa diversas unidades comerciais, 
centralizadas arquitetônica e administrativamente, ofertando variados tipos 
de serviço, lazer e cultura. Na maioria das vezes dispõem de lojas âncoras e 
vagas de estacionamento compatível com a legislação da região onde está 
instalado.

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.4 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.5 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 
Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.6 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.7 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 

autoriza a operação da Atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para 
Atividade já existente e com início de funcionamento comprovadamente an-
terior a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida 
pelo órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e en-
quadrada neste como passível de licenciamento, para obter sua regulariza-
ção neste quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medi-
das de controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação.

2.9 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
Atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-
drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da Atividade;
 
2.10 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.12 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;2.13 Certificado de 
Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido pelo receptador de 
Resíduos da Construção Civil, informando sobre a origem, a quantidade e 
descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Para fins de Licenciamento Ambiental Municipal, em atenção ao estabelecido 
pela Associação Brasileira de Shopping Center – Abrasce, será considerado 
Shopping Center a Atividade com Área Bruta Locável superior a 5 mil m².

A Atividade deve prever sistemas para coleta de água de chuva para usos 
diversos, Decreto Municipal 7673/13 e demais legislações municipais per-
tinentes. 

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE

PARAMETRO
ATO ADMINIS-

TRATIVO
Área Bruta Locável ou 

Área Impermeabilizada * 
(m²)

Pequeno De 5.000 a 20.000 LS, LSR
Médio De 20.000 a 30.000

LP, LI, LO, LORGrande De 30.000 a 50.000
Excepcional De 50.000 a 100.000

Obs.:
a) (*) para fins de enquadramento quanto ao porte, o requerente deverá 

adotar o parâmetro de maior dimensão que retrate a Atividade, dentre os 
indicados neste quadro;

b) Atividades com área inferior a 5.000 m² do maior entre os dois parâme-
tros, são passíveis de dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal;

c) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de Li-
cenciamento Ambiental Municipal, o interessado deverá requerer junto a 
SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;

d) a dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado das 
exigências legais quanto à preservação do meio ambiente;

e) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo do parâ-
metro estabelecido na tabela acima, deverá requerido junto ao órgão 
ambiental estadual;

f) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atri-
buído ao parâmetro desta Tabela for ultrapassado, o licenciamento da 
parte ampliada e os demais procedimentos  posteriores também deve-
rão ser requeridos junto ao IAP.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

interessado ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 
locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada 
em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

6.2 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
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f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

k) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Projeto dos Sistemas para coleta de água de chuva para usos diversos;
n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-

borado por profissional habilitado;
o) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 

simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

p) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

q) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Cópia da licença a ser renovada;
h) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

i) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos - PGRS, ANEXO 06, atualizado, 
elaborado por técnico habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do empreendedor;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE.

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção do documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-

ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia da Licença Previa;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do 
Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 09, elaborado 
por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, ela-
borado por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 
ou artísticos na área afetada, anexar cópia do Parecer Técnico do Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) relativo Diagnósti-
co do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA antes do início 
da implantação da Atividade;

o) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Instala-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, 
ANEXO 07, elaborado por profissional habilitado;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

i) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
l) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(2), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que disponha de 
Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá ser incluída no rol 
de documentos acima uma cópia legível da referida Licença.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16

6.6 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção do documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de concessão da Licença Simplificada para Regu-

larização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais)

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);
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m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente, principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
o) Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação para Regula-

rização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15. 

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença Am-
biental de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja venci-
da, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da 
referida Licença de Operação.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7.1 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativi-
dade – LOR: 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de concessão da Licença de Operação para Regu-

larização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação 
para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15. 

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 
12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL 

Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados. 

9 ANEXOS 

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.
-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Shopping Center;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduo s de Construção Civil - 

simplificado- PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

–completo - PGRCCC;
-  ANEXO 07. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 007 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços

Atividade Específica: 007 - Meios de Hospedagem

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Meios de Hospedagem, locali-
zada nas áreas urbanas do Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para 
esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Meios 
de Hospedagem. Definir parâmetros para a classificação da Atividade se-
gundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, 
e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as 
respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Meios de hospedagem: Atividades, independentemente de sua forma 
de constituição, destinadas a prestar serviços de alojamento temporário, 
ofertadas em unidades de freqüência individual e de uso exclusivo do hóspe-
de, bem como, outros serviços necessários aos usuários, denominados de 
serviços de hospedagem, mediante adoção de instrumento contratual, tácito 
ou expresso, e cobrança de diária;
 
2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.4 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.5 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 

Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.6 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;2.7 Licença de Opera-
ção - LO: expedida antes da implantação do projeto, autoriza a operação 
da Atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta nas 
Licenças anteriores, com as medidas de controle ambientais e condicionan-
tes determinados para a Operação;

2.8 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para 
Atividade já existente e com início de funcionamento comprovadamente an-
terior a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida 
pelo órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e en-
quadrada neste como passível de licenciamento, para obter sua regulariza-
ção neste quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medi-
das de controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.9 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
Atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e pa-
drões ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando 
da operação da Atividade;

2.10 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.12 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: 
documento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, 
que possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, 
no qual são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade 
e descrição dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;2.13 
Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a 
origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n°12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta Instrução Normativa contempla apenas Meios de hospedagem em área 
urbana.

A Atividade deve prever sistemas para coleta de água de chuva para usos 
diversos, Decreto Municipal 7673/13 e demais legislações municipais per-
tinentes.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATO 

ADMINISTRATIVONumero de Quartos
(un)

Pequeno De 50 a 100 LS, LSR
Médio De 101 a 150

LP, LI, LO, LORGrande De 151 a 200
Excepcional Acima de 200

Obs: 
a) atividades com quantidade de quartos inferior a 50 un, são passíveis de 

dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal;
b) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de li-

cenciamento ambiental municipal, o interessado, deverá requerer junto a 
SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;

c) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administra-
tivo) a Atividade deverá atender a legislação ambiental vigente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

interessado ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 
locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada 
em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

6.2 Licença Simplificada – LS
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a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional, ANEXO 05 ou 06;

n) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

o) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

p) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia do Alvará de Funcionamento;
g) Cópia da licença a ser renovada;
h) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

i) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais).

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do empreendedor;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 

coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da Licença Previa;
g) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do 
Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Projeto de Controle Ambiental - PCPA, ANEXO 09, elaborado por profis-
sionais habilitados;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 
ou artísticos na área afetada, anexar cópia do Parecer Técnico do Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) relativo Diagnósti-
co do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA antes do início 
da implantação da Atividade;

o) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Instala-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, 
ANEXO 08, elaborado por profissional habilitado;

h) Laudo de Inspeção da Caldeira (no caso de utilizar), segundo Norma do 
Ministério do Trabalho;

i) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-

tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

j) Anotação de Responsabilidade do(s) profissional(ais) habilitado(s) para a 
elaboração do documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

k) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório Técnico do monitoramento controle e/ou recuperação ambien-
tal, se solicitado em licença anterior;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP;
m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(2), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que disponha de 
Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá ser incluída no rol 
de documentos acima uma cópia legível da referida Licença.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

n) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de concessão da Licença Simplificada para Regu-

larização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
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empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

k) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

l) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente, principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Projeto de Controle Ambiental - PCPA, ANEXO 07, elaborado por profis-
sional habilitado;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

o) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

p) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
q) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Regula-

rização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença Am-
biental de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja venci-
da, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da 
referida Licença de Operação.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7.1 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Meios de Hospedagem, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de concessão da Licença de Operação para Regu-

larização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

m) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação 
para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovan-
te de endereço e declaração do responsável pela empresa de que res-
ponde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso 
deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 
12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL 

Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 

inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Meios de Hospedagem;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

simplificado - PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

completo- PGRCCC;
-  ANEXO 07. Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA;
-  ANEXO 08. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 008 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços

Atividade Específica: 008 - Estabelecimentos de Ensino Público e Privado

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Estabelecimento de Ensino 
Público e Privado localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece 
para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Es-
tabelecimentos de Ensino Público e Privado. Definir parâmetros para a 
classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Admi-
nistrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem 
apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Estabelecimento de Ensino público e privado: Atividade constituída 
por uma ou mais edificações, agrupando alunos, onde é administrado 
ensino por corpo docente sob a responsabilidade de um diretor ou Conselho 
Diretivo. Composta pela educação básica, formada pela educação infantil, 
ensino fundamental e ensino médio, ensino profissional e de nível técnico e 
tecnológico e ensino superior (campus universitário). 

2.2 Campus Universitário: estabelecimento de ensino universitário que 
comporta mais de uma Faculdade, em regime presencial, dotada ou não de 
laboratórios.

2.3 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.5 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.6 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 
Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.7 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.8 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da Atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a operação;

2.9 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para 
Atividade já existente e com início de funcionamento comprovadamente an-
terior a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida 
pelo órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e en-
quadrada neste como passível de licenciamento, para obter sua regulariza-
ção neste quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medi-
das de controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação.

2.10 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
Atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e padrões 
ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando da ope-
ração da Atividade. Elaborado por profissionais habilitados, acompanhado de 
ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento corresponden-
te emitido pelo respectivo Conselho de Classe;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente. Deve ser elaborado por 
profissionais habilitados, acompanhado de ART – Anotação de Responsabi-
lidade Técnica ou documento correspondente emitido pelo respectivo Con-
selho de Classe.

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde - PGRSS: 
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técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade 
na Instrução Normativa referente a Atividade de serviços de Saúde- SMMA. 
Documento que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos 
de saúde, observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, 
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondiciona-
mento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, 
bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

2.13 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.14 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: 
documento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, 
que possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, 
no qual são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e 
descrição dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.15 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento 
emitido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre 
a origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Nos casos em que a Atividade inclua mais de uma modalidade de ensino, 
para fins de enquadramento no porte definido nas tabelas constantes do item 
5, deverá ser considerada a modalidade que atenda a maior faixa etária. 
Exemplo: local que ofereça ensino fundamental, médio e profissionalizante, 
ela será enquadrada pelo ensino profissionalizante para fins de licenciamen-
to.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

Obs.: Os estabelecimentos passíveis de requerer dispensa de licenciamento 
ambiental municipal não estão dispensados de apresentarem os Planos de 
Gerenciamento de Resíduos, conforme estabelecido em legislação municipal 
especifica.

Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

5.1 Ensino superior – Campus Universitário

PORTE DA ATIVIDADE

PARÂMETRO
ATO 

ADMINISTRATIVO
Área Construída Total e/

ou Impermeabilizada
(ha)

Pequeno Até 5.000

LP, LI, LO, LORMédio De 5.000 a 10.000
Grande De 10.000 a 20.000
Excepcional Acima de 20.000

5.2 Ensino profissional e de nível técnico e tecnológico

PORTE DA ATIVIDADE

PARÂMETRO
ATO 

ADMINISTRATIVO
Área Construída Total e/

ou Impermeabilizada
(m²)

Pequeno Até 3.000

LP, LI, LO, LORMédio De 3.000 a 10.000
Grande De 10.000 a 30.000
Excepcional Acima de 30.000

5.3 Ensino médio

PORTE DA ATIVIDADE

PARÂMETRO
ATO 

ADMINISTRATIVO
Área Construída Total e/

ou Impermeabilizada
(m²)

Pequeno Até 3.000

LS, LSRMédio De 3.000 até 10.000
Grande De 10.000 até 30.0000
Excepcional Acima de 30.000

5.4 Ensino Infantil, Fundamental e demais Atividades de Ensino

As Atividades contempladas neste item são passíveis de dispensa de Licen-
ciamento Ambiental Municipal.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de Licencia-
mento Ambiental Municipal, o empreendedor deverá requerer junto a SMMA 
a Certidão de Inexigibilidade – CI;
Entretanto, estas Atividades também deverão cumprir os seguintes itens:
-  elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS na 

modalidade em que se enquadrar, incluindo Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde caso disponha de ambulatório, 
ambos atendendo ao estabelecido pelo Decreto Municipal n° 10995/16 e 
alterações posteriores, com apresentação à SMMA na periodicidade esta-
belecida no Decreto ou em menor tempo à critério desta secretaria;

-  atender as demais legislações ambientais pertinentes e condicionantes 
estabelecidas pela SMMA e órgãos reguladores e legislações afins.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações 
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-

sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15, quando 
couber.

6.2 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema publico Declaração 
emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade 
de atendimento à demanda d’água prevista;

k) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

o) Na existência de ambulatório deverão apresentar o Plano de Gerencia-
mento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS(2);

p) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

q) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade 

simplificada – Clinicas com Termo de Referência na Instrução Normativa 
conjunta SMMA/SMS 001/2016.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Cópia da licença a ser renovada;
h) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

i) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

l) Na existência de ambulatório/laboratório deverão apresentar o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS, 
pertinente, atualizado(2);

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais).

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Pla-

no de Ação estiver totalmente implantado poderá ser apresentada Decla-
ração especifica instituída neste Decreto.

6.3 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do empreendedor;
g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 

Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia da Licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sani-
tários, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 09, elaborado 
por profissional habilitado;

k) Na existência de ambulatório ou laboratório na área de Saúde deverão 
apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saú-
de – PGRSS, no qual o volume de geração se enquadrar (completo, 
ANEXO 07 ou simplificado (2)) e, para as demais unidades o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

m) Projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes, 
das unidades de controle ambiental (efluente sanitário, emissões atmos-
féricas, resíduos sólidos);

n) Projeto executivo de drenagem pluvial, com memorial descritivo e de 
cálculo, plantas e cortes, nas fases de instalação e operação, quando 
couber. Em Atividades usuárias de recursos hídricos, incluir o projeto 
executivo do sistema de captação e uso de águas pluviais;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 
ou artísticos na área afetada, anexar cópia do Parecer Técnico do Institu-
to do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) relativo Diagnósti-
co do Patrimônio Arqueológico a ser apresentado a SMMA antes do início 
da implantação da Atividade;

q) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade 

simplificada - Clinicas com Termo de Referência na Instrução Normativa 
conjunta SMMA/SMS 001/2016.

6.4.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença de Operação – LO
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a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Instala-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, 
ANEXO 07, elaborado por profissional habilitado;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

i) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(3), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – 
PGRSS, ANEXO 08, atualizado (1);

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (²);
m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Pla-

no de Ação estiver totalmente implantado poderá ser apresentada Decla-
ração especifica instituída neste Decreto.

(2)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que disponha de 
Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá ser incluída no rol 
de documentos acima uma cópia legível da referida Licença.

(3)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Na existência de laboratório na área de Saúde deverão apresentar o 
Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, 
no qual o volume de geração se enquadrar (completo, ANEXO 08 ou 
simplificado(1)) e, para as demais unidades o Plano de Gerenciamento 
de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04;

m) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade 

simplificada - Clinicas com Termo de Referência na Instrução Normativa 
conjunta SMMA/SMS 001/2016.

(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de concessão de Licença Simplificada para Regu-

larização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Na existência de ambulatório ou laboratório na área da Saúde deverão 
apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços 
de Saúde – PGRSS, pertinente, atualizado(1);

k) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

m) Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Pla-

no de Ação estiver totalmente implantado poderá ser apresentada Decla-
ração especifica instituída neste Decreto.  

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 1(um) metros. Locar na planta as edificações utilizadas no 
desenvolvimento da Atividade, distancia de corpos hídricos, área de 
preservação permanente, principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA, ANEXO 09, elabora-
do por profissional habilitado;

m) Na existência de ambulatório ou laboratório na área de Saúde deverão 
apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saú-
de – PGRSS, no qual o volume de geração se enquadrar (completo, 
ANEXO 08 ou simplificado (3)) e, para as demais unidades o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04;

n) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

o) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
p) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Regula-

rização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença Am-
biental de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja venci-
da, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da 
referida Licença de Operação.

(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

(3)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade 
simplificada - Clinicas com Termo de Referência na Instrução Normativa 
conjunta SMMA/SMS 001/2016

6.7.1 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativi-
dade – LOR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da licença à ser renovada;
f) Publicação de súmula da concessão de Licença de Operação para Regu-

larização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais)

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Na existência de ambulatório ou laboratório na área da Saúde deverão 
apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços 
de Saúde – PGRSS, pertinente, atualizado(2);

k) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença de Operação para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

m) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação 
para Regularização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Pla-

no de Ação estiver totalmente implantado poderá ser apresentada Decla-
ração especifica instituída neste Decreto. 

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).

 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 
outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
 

c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovan-
te de endereço e declaração do responsável pela empresa de que res-
ponde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso 
deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 
12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
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devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL 

Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS

Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

PGRCCS
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

PGRCCC;
-  ANEXO 07. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC;
-  ANEXO 08. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde 

-completo – PGRSSC;
-  ANEXO 09. Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 009 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços

Atividade Específica: 009 - Comércio Varejista de Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP)

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Comércio Varejista de Gás Li-
quefeito de Petróleo (GLP), localizada no Município de Ponta Grossa - Pr 
estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Co-
mércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP). Definir parâmetros 
para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo 
Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos 
a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): Atividade 
que presta serviço autorizado pela Agencia Nacional de Petróleo - ANP, para 
revenda de GLP no varejo e que possui área de armazenamento nas Classes 
I a VI da Portaria n° 27/96 – DNC - Departamento Nacional de Combustíveis, 
e que não realizam o envasilhamento do recipiente transportável de GLP;

2.2 Distribuidor: pessoa jurídica autorizada pela ANP ao exercício da Ati-
vidade de distribuição de GLP, nos termos da regulamentação específica. 
Presta serviços de envasilhamento e revenda de GLP;

2.3 Área de armazenamento: espaço contínuo, destinado ao armazena-
mento de recipientes transportáveis de GLP, cheios, parcialmente utilizados 
e vazios, compreendendo os corredores de inspeção, quando existirem, con-
forme denominações e características definidas na Portaria n° 27/96 – DNC;

2.4 Instalação de armazenamento: instalação compreendendo uma área de 
armazenamento e sua proteção acrescida de distâncias mínimas, conforme 
especificado na Portaria n° 27/96 – DNC;

2.5 Corredor de inspeção: espaço físico, de livre acesso, entre lotes de 
armazenamento contíguos de recipientes de GLP e entre estes e os limites 
da área de armazenamento, nas larguras mínimas estabelecidas na Portaria 
n° 27/96 - DNC;

2.6 Botijão: recipiente transportável de GLP, com capacidade nominal de 
13 kg de GLP;

2.7 Capacidade nominal: capacidade de acondicionamento do recipiente 
transportável de GLP, em kg (quilograma), estabelecida em norma especí-
fica;

2.8 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.9 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 

aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.10 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação.

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente.

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção civil;

2.13 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;
2.14 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emi-
tido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a 
origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
 
A Atividade de Revenda de GLP somente poderá ser exercida por pessoa 
jurídica autorizada pela ANP.

A Atividade objeto desta Instrução Normativa não contempla o procedimento 
de envasilhamento ou transferência de GLP entre recipientes transportáveis.

A instalação de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP 
cheios, parcialmente utilizados ou vazios deverá observar as seguintes con-
dições mínimas de segurança abaixo apresentada e demais estabelecidas 
na Portaria n°27/96 - DNC e demais normas afins:
a) estar ao nível do solo, ou em plataforma elevada por meio de aterro, 

podendo ser coberta ou não.
b) não possuir no piso e até a uma distância de 3,0 m da área de armazena-

mento, aberturas para captação de águas pluviais, para esgotos ou outra 
finalidade, canaletas, ralos, rebaixos ou similares.

c) as instalações elétricas devem ser de equipamentos à prova de explo-
são, especificadas pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de 
Normas Técnicas).

d) não armazenar recipientes transportáveis de GLP, cheios, parcialmente 
utilizados ou vazios, fora da área de armazenamento;

e) armazenar os botijões vazios e os parcialmente utilizados separadamen-
te dos cheios. 

f) é permitido empilhar somente recipientes transportáveis de GLP, com 
capacidade nominal igual ou inferior a 13 kg de GLP. As pilhas deverão 
ser de até 4 botijões para os cheios e de até 5 botijões para os vazios, 
observados os mesmos cuidados dispensados aos recipientes cheios de 
GLP.

As instalações de armazenamento de recipientes transportáveis de GLP 
cheios, parcialmente utilizados ou vazios em Postos Revendedores de Com-
bustíveis, ficam limitadas às áreas de armazenamento das Classes I e II, 
conforme previsto no Artigo 5° da Portaria n° 27/96 - DCN. 

Portanto não é permitido o armazenamento de vasilhames acima de 120 boti-
jões ou 1.560 kg de GLP na área de Postos Revendedores de Combustíveis.

Atividade de Revenda de GLP com área de armazenamento Classe I e Clas-
se II,  deve ser construída com área mínima de 4m² e 8m² respectivamente;
Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

 
Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE

PARÂMETRO
ATO 

ADMINISTRATIVO
Capacidade de armaze-

namento
(kg de GLP)

Mínimo Até 520

LS, LSR
Pequeno De 520 a 6.240
Médio De 6.240 a 9.920
Grande De 49.920 a 99.840
Excepcional Acima de 99.840

Obs.:
A capacidade de armazenamento, em quilogramas de GLP, de uma área 
deve ser limitada pela soma da massa líquida total dos recipientes transpor-
táveis cheios, parcialmente utilizados e vazios.

6. DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Comércio Varejista de GLP, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia da publicação da outorga emitida da Agencia Nacional de Petróleo 

– ANP para o exercício da Atividade;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

n) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

o) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Comércio Varejista de GLP, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Cópia da publicação da outorga emitida da Agencia Nacional de Petróleo 
– ANP para o exercício da Atividade;

g) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
h) Cópia da licença a ser renovada;
i) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

j) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes ge-
rados nas instalações que dão suporte a Atividade encontram-se ligados 
na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;

k) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Comércio Varejista de GLP, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia da publicação da outorga emitida da Agencia Nacional de Petróleo 

– ANP para o exercício da Atividade;
g) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
h) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

j) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

k) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

l) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes ge-
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rados nas instalações que dão suporte a Atividade encontram-se ligados 
na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

n) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.2 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Comércio Varejista de GLP, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Cópia da licença a ser renovada;
h) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada para Re-

gularização em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

k) Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a) Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovan-
te de endereço e declaração do responsável pela empresa de que res-
ponde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso 
deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;dddd) cópia da 

Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 
(TAC);

b) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 
de Referência correspondente;

c) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-
plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;gggg) c o m p r o -
vante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Ban-
cária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 

como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.  

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.
-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Comércio Varejista de GLP;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

-simplificado- PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

completo- PGRCCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 010 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços

Atividade Específica: 010 – Gráfica

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Gráfica, localizada no Município 
de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Gráfi-
ca. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem 
como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos 
Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Gráfica: Atividade prestadora de serviços cuja função é transferir 
tinta para um substrato (papel, plástico, etc...) através de um sistema 
de impressão, como off-set, rotogravura, flexografia e outros. Podendo 
ainda oferecer serviços de pós-impressão, como acabamento, dobradura, 
encadernação colagem e efeitos;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.4 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização este 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.5 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documento 
que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil 
- CTR: documento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos 
RCC, que possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinen-
te, no qual são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e 

descrição dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.8 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a ori-
gem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
As gráficas possuem, em seus processos, diversos equipamentos que geram 
ruído e vibrações, como as impressoras ou as máquinas de pós-impressão, 
como grampeadeiras, dobradeiras e vincadeiras. Em relação ao ruído, a em-
presa deverá atender às orientações técnicas estabelecidas na norma NBR 
10.151 e ABNT NBR 10.152 da ABNT, instituída como obrigação legal na 
Resolução CONAMA nº. 01, de 08 de março de 1990.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETROS
ATO

ADMINISTRATIVO
Área 

Construída 
total (m²)

Investimento 
total (UPF/PR)

Número de 
empregados 

(ud)
Mínimo Até 1.000 Até 2.000 Até 25

LS, LSR
Pequeno De 1.000 a 

2.000
De 2.000 a 

8.000 De 26 a 50

Obs: 
a) para fins de enquadramento quanto ao porte, o requerente deverá adotar 

o parâmetro de maior dimensão que retrate sua Atividade, dentre os indi-
cados neste quadro;

b) é considerado Investimento Total, o somatório do valor atualizado do 
investimento fixo e do capital de giro da atividade, convertido UPF/PR – 
Unidade Padrão Fiscal do Paraná;

c) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo a estabe-
lecido a parâmetros da tabela acima, deverá requerido junto ao órgão 
ambiental estadual;

d) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atri-
buído a parâmetros desta Tabela for ultrapassado, o licenciamento da 
parte ampliada e os demais procedimentos  posteriores deverão ser re-
queridos junto ao IAP.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Gráfica, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

l) Estudo de Avaliação de ruído conforme ABNT NBR 10.151 e ABNT NBR 
10.152 elaborado por profissional habilitado e respectiva anotação de 
responsabilidade técnica – ART ou similar;

m) Projeto de Isolamento Acústico - PIA, ANEXO 07, quando necessário, 
elaborado por profissional habilitado;

n) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

o) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Gráfica, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
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e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Gráfica, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

m) Estudo de Avaliação de ruído conforme ABNT NBR 10.151 e ABNT NBR 
10.152 elaborado por profissional habilitado e respectiva anotação de 
responsabilidade técnica – ART ou similar;

n) Projeto de Isolamento Acústico – PIA, ANEXO 07, quando necessário, 
elaborado por profissional habilitado;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Gráfica, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:

(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto  Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovan-
te de endereço e declaração do responsável pela empresa de que res-
ponde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso 
deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 
12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plan-
tas elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS
 
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.
-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Gráfica;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

-simplificado- PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

completo- PGRCCC;
-  ANEXO 07. Projeto de Isolamento Acústico - PIA.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 011 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços

Atividade Específica: 011 – Lavanderia Domiciliar

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Lavanderia Domiciliar loca-
lizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução 
Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada La-
vanderia Domiciliar. Definir parâmetros para a classificação da Atividade 
segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, 
e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as res-
pectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Lavanderias: Atividade em que são ofertados serviços que podem variar 
desde lavar, secar e passar roupas até tingimento, conservação e conserto 
de peças, sendo classificadas pelo segmento de atuação em: domiciliares, 
industrial;

2.2 Lavanderia Domiciliar: Atividade que atende ao público em geral, exce-
tuando os segmentos contemplados nas definições apresentadas nos itens 
2.3 a 2.7 desta Instrução Normativa;
 
2.3 Lavanderia Industrial: é a lavanderia que atende a demanda de 
restaurantes, hotéis, motéis, flats, condomínios residenciais, fábrica de 
roupas, uniformes industriais e de hospitais;

2.4 Lavanderia de Serviços Especiais: lavanderia tipo industrial que tra-
balham com o tingimento de roupas usadas, lavagem de tapetes, cortinas e 
estofados, e conservação de roupas de couro e camurça;

2.5 Lavanderia Hospitalar: lavanderia tipo industrial que trabalha apenas 
com clientes voltados a área da saúde, como hospitais, clínicas e postos 
de saúde;

2.6 Lavanderia Hoteleira: lavanderia tipo industrial que trabalha apenas com 
clientes voltados a área de hotelaria;

2.7 Lavanderia de Beneficiamento: lavanderia tipo industrial que tem como 
cliente o confeccionista. Beneficia peças confeccionadas antes de serem 
vendidas para as lojas. Executa acabamentos como stone washed e tingi-
mentos variados sobre o jeans, assim como todo tipo de efeito ditado pela 
indústria da moda;

2.8 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.9 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA;

2.10 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.11 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.13 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;

2.14 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.15 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emi-
tido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a 
origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta Instrução Normativa é aplicável especificamente para Lavanderias Do-
miciliar.
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As lavanderias prestam serviços a clínicas estéticas, médicas, odontológi-
cas, home-care ou afins ou que processem roupas de animais de qualquer 
espécie ou ainda as que exercem as atribuições não compatíveis com as da 
lavanderia Domiciliar se enquadram com lavanderia industrial. Assim sen-
do, o licenciamento ambiental necessário para estas se fará junto ao órgão 
ambiental estadual.

A lavanderia que utilize caldeira a fim de produzir vapor para aquecimento da 
água para as máquinas ou para a passadoria, sendo o combustível a lenha 
sua procedência deve ser de reflorestamento e de empresas certificadas na 
produção de madeira. Tanto para as que utilizem lenha, quanto óleo e gás 
os gases da queima eliminados pela chaminé deverão receber tratamento.

Para as lavanderias que oferecem limpeza a seco é importante, no caso do 
solvente ser o Percloroetileno (Tetracloroetileno), que seja atendida a legis-
lação específica da ANVISA (Resolução - RDC/ ANVISA nº. 161, de 23 de 
junho de 2004).
Para as máquinas abertas, aquelas em que as fases de lavagem, centri-
fugação e secagem não são hermeticamente fechadas, o que permite que 
o solvente evaporado entre em contato com ar à volta do equipamento, o 
solvente utilizado não deverá ser tóxico.

Máquinas fechadas são aquelas em que todo o ciclo de limpeza (lavagem, 
centrifugação e secagem) é realizado em ambiente hermeticamente isolado. 
A recuperação do solvente é realizada ao final da operação, através de um 
destilador.

Lavanderias instaladas em ambientes públicos que utilizam ar condicionado, 
como shoppings centers e supermercados, devem possuir instalações com 
filtros de carvão ativo para garantir que as concentrações de percloroetileno 
tenham valores internos próximos dos externos.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE

PARÂMETROS
ATO

ADMINISTRATIVO
Área Construída 

total
(m²)

Número de empre-
gados 
(ud)

Mínimo De 50 a 100,00 Até 10

LS, LSR
Pequeno De 100 a 500 De 11 a 20
Médio De 500 a 800 De 21 a 50
Grande De 800 a 1.000 De 50 a 100
Excepcional Acima de 1.000 Acima de 100

Obs: 
a) para fins de enquadramento quanto ao porte, o requerente deverá adotar 

o parâmetro de maior dimensão que retrate a Atividade, dentre os indica-
dos neste quadro;

b) atividades cujo índice do parâmetro de enquadramento seja inferior ao 
estipulado para o Porte Mínimo, são passíveis de dispensa de Licencia-
mento Ambiental Municipal;

c) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de li-
cenciamento ambiental municipal, o interessado, deverá requerer junto a 
SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;

d) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administra-
tivo) a Atividade deverá atender a legislação ambiental vigente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavanderia Domiciliar, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

interessado ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 
locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada 
em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

6.2 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavanderia Domiciliar, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, modelo ANE-

XO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente, 
principal via de acesso;

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 

Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;
k) Se couber, descrever o tipo de Tratamento para os Efluentes gerados 

na Atividade, a periodicidade da Manutenção, o nome da empresa res-
ponsável pela Coleta, Transporte e Destinação final dos resíduos sólidos 
provenientes da limpeza / manutenção do sistema de tratamento com o 
respectivo n° da Licença Ambiental;

l) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

m) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

o) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

p) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

q) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 
ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

r) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Lavanderia Domiciliar, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

l) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro da Atividade Lavanderia Domiciliar, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) Se couber, descrever o tipo de Tratamento para os Efluentes gerados 
pela Atividade, a periodicidade da Manutenção, o nome da empresa res-
ponsável pela Coleta, Transporte e Destinação final dos resíduos sólidos 
provenientes da limpeza / manutenção do sistema de tratamento com o 
respectivo n° da Licença Ambiental;

l) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

m) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, ela-
borado por profissional habilitado;

o) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, 
industrialize, comercialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos 

ou matéria-prima originária de qualquer formação florestal, apresentar 
cópia do Cadastro de Consumidores de Matéria-prima de Origem Flores-
tal - CC (SERFLOR na pagina da SEMA) do IAP, nos temos do Decreto 
Estadual n° 1940, de 3 de junho de 1996;

p) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Lavanderia Domiciliar, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Cópia da licença a ser renovada;
h) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

l) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b) Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovan-
te de endereço e declaração do responsável pela empresa de que res-
ponde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso 
deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 
12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
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final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.
.
Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Lavanderia Domiciliar;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

-simplificado- PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 

completo- PGRCCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 7- 012 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 7 - Comerciais e de Serviços

Atividade Específica: 012 – Postos de Combustíveis e/ou Retalhistas de 
Combustível

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Postos de Combustíveis e/ou 
Retalhistas de Combustível localizada no Município de Ponta Grossa - Pr 
estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Postos 
de Combustíveis e/ou Retalhistas de Combustível. Definir parâmetros 
para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo 
Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos 
a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Postos de Combustíveis e Sistema Retalhista de Combustível: Ati-
vidades vinculadas ao armazenamento e abastecimento de combustíveis, 
incluindo a lavagem de veículos, as atividades relacionadas a troca de óleo 
e a lubrificação de veículos, e as áreas administrativas relacionadas a estas 
Atividades;

2.2 Posto de Revenda – PR: instalação onde se exerça a Atividade de 
revenda varejista de combustíveis líquidos derivados de Petróleo, etanol 
combustível e outros combustíveis automotivos, dispondo de equipamentos e 
sistemas para armazenamento de combustíveis automotivos e equipamentos 
medidores;

2.3 Posto de Abastecimento - PA: instalação que possua equipamentos e 
sistemas para o armazenamento de combustível automotivo, com registrador 
de volume apropriado para o abastecimento de equipamentos móveis, 
veículos automotores terrestres, aeronaves, embarcações ou locomotivas;
 e cujos produtos sejam destinados exclusivamente ao uso do detentor 
das instalações ou de grupos fechados de pessoas físicas ou jurídicas, 
previamente identificadas e associadas em forma de empresas, cooperativas, 
condomínios, clubes ou assemelhados, Resolução ANP nº. 12/2007;

2.4 Posto Flutuante - PF: Toda embarcação sem propulsão empregada para 
o armazenamento, distribuição e comércio de combustíveis que opera em 
local fixo e determinado;

2.5 Instalação de Sistema Retalhista – ISR: instalação com sistema de 
tanques para o armazenamento de óleo diesel, e/ou óleo combustível, e/ou 
querosene iluminante, destinada ao exercício da Atividade de Transportador 
Revendedor Retalhista – TRR;

2.6 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.7 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da 
Atividade aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com 
as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou 

projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes determinadas pela SMMA;

2.8 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 
Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.9 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.10 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da Atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a operação;

2.11 Plano de Controle Ambiental – PCA: é um estudo ambiental que 
alem da apresentação da Atividade, identifica os impactos gerados e suas 
magnitudes, e das várias medidas mitigadoras, tudo dentro de planos e 
programas ambientais;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Documento que 
aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, obser-
vadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contemplando 
os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, 
armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a pro-
teção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.13 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
PGRCC: projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramen-
to da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessá-
rios para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos 
da Construção Civil;
2.14 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da conclu-
são da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
 
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Quanto a localização, de novas implantações e futura ampliação (considera-
-se ampliação o aumento da capacidade de estocagem de combustíveis) das 
Atividades objeto desta Instrução Normativa, deverão a tender aos seguintes 
requisitos mínimos:

a) Localizar-se à uma distância superior de 100 metros a partir do elemento 
notável mais próximo (tanques, bombas, filtros, descarga à distância e 
respiros) de: escolas, creches, hospitais, postos de saúde, asilos e poços 
de captação de águas subterrâneas para abastecimento público, salvo 
legislação especifica mais restritiva e os Ponto de Abastecimento – PA.

b) Localizar-se à uma distância de no mínimo 15 metros a partir do elemen-
to notável mais próximo (tanques, bombas, filtros, descarga à distância 
e respiros) de: residências, edifícios, terminais rodoviários, atividades 
públicas e comerciais de grande fluxo de pessoas, salvo legislação espe-
cifica mais restritiva;

c) Localizar-se à uma distância de 100 metros de áreas de preservação 
permanente dos corpos hídricos superficiais, de fontes e nascentes salvo 
legislação especifica mais restritiva;

d) Localizar-se à uma distância mínima de 1.000 metros dos elementos 
notáveis, (tanques, bombas, filtros, descarga à distância e respiros) do 
ponto de captação de água de corpos hídricos superficiais para abasteci-
mento público, salvo legislação especifica mais restritiva;

e) Localizar-se fora de áreas urbanas sujeitas a inundação por corpos hídri-
cos superficiais.

Quanto aos tanques, as novas Atividades ou as instaladas após a vigência 
da Lei Estadual nº. 14.984 de 28 de Dezembro de 2005, devem obrigatoria-
mente atender aos Requisitos técnicos nela estabelecidos, sendo obrigatório 
a implantação de tanques de paredes duplas com processos de proteção e 
controle necessários aos postos/sistemas Classe 3 conforme NBR 13.786, 
incluindo o monitoramento intersticial.

O monitoramento intersticial é dispensado para postos/sistemas das classes 
0, 1 ou 2, quando localizados em área rural.

Postos com monitoramento intersticial para detecção de vazamentos estão 
dispensados de aplicação de testes de estanqueidade nos tanques.

Postos já implantados, comprovadamente isentos de passivos ambientais 
ou em processo de remediação e que não possuam sistema de detecção 
de vazamento por monitoramento intersticial, poderá receber a LO mediante 
apresentação de testes de estanqueidade anual do SASC até a expiração da 
vida útil dos equipamentos.

Em caso de constatação de vazamento de combustível, será obrigatória a 
imediata comunicação do fato ao órgão ambiental municipal, bem como aten-
der a todas as exigências estabelecidas pelos órgãos ambientais federais e 
estaduais, em especial no tocante ao passivo ambiental.

Os responsáveis pela Atividade, e pelos equipamentos e sistemas, indepen-
dentemente da comunicação da ocorrência de acidentes ou vazamentos, de-
verão adotar as medidas emergenciais requeridas pelo evento, no sentido de 
minimizar os riscos e os impactos às pessoas e ao meio ambiente.

Os tanques subterrâneos que apresentarem vazamento deverão ser remo-
vidos após sua desgaseificação e limpeza e dispostos de acordo com as 
exigências do IAP. Comprovada a impossibilidade técnica de sua remoção, 
estes deverão ser desgaseificados, limpos, preenchidos com material inerte 
e lacrados (incluindo o fechamento de todas as entradas e saídas de ar, 
inspeção e combustível).

No caso de não estanque, a seqüência de procedimentos é relatada a seguir:
a) retiradas dos tanques e linhas,
b) investigar a existência de passivos ambientais,
c) comprovada a existência de passivos, no prazo de 90 (noventa) dias ela-

borar a Análise de Risco e apresentar o Plano de Remediação, se for o 
caso.

Quanto ao armazenamento de óleo lubrificante usado, seja em estabeleci-
mentos novos ou ampliados, este deverá ser feito em tanques e linhas aé-
reos, dotados de bacia de contenção, com piso impermeável e cobertura. No 
caso da implantação de tanques subterrâneos, os mesmos deverão ser de 
paredes duplas, com monitoramento intersticial.

Quanto aos serviços de Lavagem de veículos: os despejos contaminados 
com óleo, detergente e resíduo provenientes dos boxes de lavagem não po-

dem ser lançados na rede de esgotos sem tratamento adequado.

Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos direta ou indiretamente em 
corpos hídricos superficiais utilizados ou potencialmente identificados como 
manancial de abastecimento público.

Os Postos com lavagem de veículos deverão possuir sistema exclusivo de 
tratamento primário para as águas residuárias geradas (caixa de separação 
de material sedimentável, e caixa de separação de óleos e graxas em modelo 
industrial com placas coalescentes, certificada pelo INMETRO).
O tratamento primário de águas residuárias, deverá ser implantado tanto 
nos casos de lavagem de veículos leves quanto de pesados:
a) Caixa Retentora de areia: serve para a retenção do material mais pesa-

do e grosseiro, arrastado pela água na lavagem de veículos e das ins-
talações. Essa caixa deve ter dimensões que proporcionem velocidade 
baixa de fluxo e permitam a deposição de areia e outras partículas no seu 
fundo.

b) Caixa Separadora de óleo: tem por função separar os óleos e graxas 
do restante do despejo, oriundo da Caixa Retentora. Os óleos e graxas 
tendem a flutuar nesta caixa e, através de uma tubulação, são retirados 
do efluente restante. Para definição do tamanho das caixas, deverá ser 
estimado o consumo de água nas atividades envolvidas.

c) Caixa Coletora de óleo: serve para receber o óleo que vem da Caixa 
Separadora. É um depósito que deve ser esvaziado periodicamente. O 
óleo coletado dever ser encaminhado para a Reciclagem.

d) Caixa de Inspeção: caixa onde se verifica a eficiência da remoção do 
óleo do efluente oriunda da Caixa Coletora com destino a rede de esgo-
tos.

Os Postos com lavagem de veículos pesados deverão implantar, além do 
sistema primário, um sistema complementar secundário para o tratamento 
das águas residuárias.

Deverão ser adotados como padrão de lançamento das águas residuárias 
provenientes dos setores de lavagem de veículos e de áreas de serviços, o 
estabelecido na Resolução CONAMA 430/2011.

Caso necessário, levando-se em consideração a localização dos Postos de 
Combustível ou do Sistema Retalhista de Combustíveis e a capacidade de 
diluição dos corpos hídricos, a SMMA poderá estabelecer outros padrões de 
lançamento para as águas residuárias.

Quando os padrões ambientais não forem atendidos por ocasião da reno-
vação das licenças, em caráter excepcional a SMMA poderá firmar com o 
empreendedor Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, com base no art. 
5º, § 6º da Lei Federal 7.347/1985, que terá eficácia de título executivo ex-
trajudicial, com a finalidade de que este se ajuste às exigências legais para o 
tipo de empreendimento a ser regularizado, mediante cominações.

Para elaboração e assinatura do TAC é necessária avaliação técnica. Nestes 
casos será emitida Licença de Operação, em caráter precário, condicionada 
ao cumprimento do estabelecido no TAC, em consonância com o previsto no 
§2° do Artigo 78 do Decreto Municipal n° 10996/16.

Fica proibida a infiltração no solo de água residuárias (quando de lavagem de 
veículos e do setor de abastecimento), mesmo que tratadas.  

As Atividades contempladas nesta Instrução Normativa somente poderão 
entrar em operação se todos os sistemas de controle de poluição estiverem 
implantados e em operação.

No caso de desativação das Atividades, o empreendedor fica obrigado a 
apresentar Plano de Encerramento de Atividade, a ser aprovado pela SMMA.

Para as Atividades que apresentaram Estudo de Identificação de Passivos 
Ambientais - EIPA em desacordo com as Diretrizes do ANEXO 04, conceder 
um prazo de 90(noventa) dias improrrogável, para realização de novo estudo, 
sob pena de, não cumprido tal prazo, proceder-se o arquivamento do proces-
so e adoção de outras medidas administrativas.

Os Postos e Sistemas Retalhistas de Combustível deverão apresentar rela-
tórios anuais a SMMA sobre resíduos sólidos (Manifesto de Resíduos) devi-
damente comprovados contendo no mínimo: quantidade, descrição, classe 
e destino dado;

Caso a Atividade de Instalação de Sistema Retalhista execute também a Ati-
vidade de Transportador Revendedor Retalhista, o licenciamento do Trans-
porte de Combustíveis deverá ser feito junto ao IAP;

Caso o Posto de Combustíveis utilize-se de transporte próprio para o seu 
abastecimento, no campo de o licenciamento do Transporte de Combustíveis 
deverá ser feito junto ao IAP;

O empreendedor deverá manter no local da obra os CTRs e CDRs gerados 
na implantação da Atividade para fins de fiscalização pela SMMA;

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETROS
ATO  

ADMINSTRATIVO
Área 

construída 
total (m2)

Investimento 
total (UPF/PR)

Numero de 
empregados

Pequeno Até 2.000 De 2.000 a 
8.000 Até 50

 LP, LI, LO, LOR
Médio De 2.000 a 

10.000
De 8.000 a 

80.000 De 50 a 100

Grande De 10.000 a 
40.000

De 80.000 a 
800.000 De 100 a 1.000

Excepcional Acima de 
40.000

Acima de 
800.000 Acima de 1.000

Obs.: 
a) Para fins de enquadramento quanto ao porte, o requerente deverá adotar 

o parâmetro de maior dimensão que retrate sua Atividade, dentre os indi-
cados neste quadro;

b) é considerado Investimento Total, o somatório do valor atualizado do 
investimento fixo e do capital de giro da atividade, convertido UPF/PR – 
Unidade Padrão Fiscal do Paraná;

c) Postos de Combustíveis e/ou Sistemas Retalhistas dotados de tanques 
aéreos com capacidade total de até 15.000 litros (quinze mil litros) 
inclusive, destinadas exclusivamente ao abastecimento do detentor das 
instalações, deverão requerer o Licenciamento Simplificado – LS, com 
porte vinculado aos parâmetros deste mesmo quadro.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO
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6.1 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 

ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
h) Declaração emitida pela concessionária dos serviços de água, atestando 

a possibilidade de atendimento à demanda de água prevista, no caso do 
abastecimento de água ser pelo sistema público.

i) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE.

k) Anuência dos Conselhos Consultores regulamentados e Órgão Ambien-
tal competente, no caso de Atividade localizada em áreas de manan-
ciais, em áreas de proteção ambiental (APA), no entorno de unidades 
de conservação de proteção integral ou áreas prioritárias definidas por 
instrumento legal e ou infralegal para conservação da natureza conforme 
estabelece o Artigo 27 do Decreto Municipal n° 10996/16;

l) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso do Instituto das Águas do 
Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA.

m) Planta de Localização da área, com poligonal definidora dos limites 
da Atividade georreferenciada e coordenadas dos vértices no 
sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar 
“datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices da poligonal devem ser 
determinados com precisão mínima de 1(um) metros. Locar na planta as 
edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade. 

n) Projeto Básico, ANEXO 06, elaborado por profissional habilitado;
o) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, ela-

borado por profissional habilitado;
p) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 

simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 08 ou 
09;

q) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

r) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais)

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 

ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Apresentar atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando couber;
e) Alvará de funcionamento do Município (no caso de posto de abasteci-

mento para consumo próprio, o alvará poderá ser da própria Atividade 
comercial ou industrial, e isento para postos de abastecimentos de Fa-
zendas Agrícolas);

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

h) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

j) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes ge-
rados nas instalações que dão suporte a Atividade encontram-se ligados 
na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;

k) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 07, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

m) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 

ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do empreendedor;
g) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-

terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso do Instituto das Águas do 
Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA;

h) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando 
a Viabilidade de atendimento à demanda de água prevista, no caso do 

abastecimento de água ser pelo sistema público.
i) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-

do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE;

j) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

k) Planta de Localização da Atividade em escala adequada, elaborada por 
profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da área geor-
referenciada e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM 
ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Apresentar na planta:
− situação do terreno em relação aos corpos hídricos superficiais e 

áreas de conservação, se houver,
− coordenadas geográficas (Latitude/Longitude) ou UTM tiradas no 

centro geométrico da Atividade;− tipo(s) de vegetação existente(s) no 
local e seu entorno, 

− caracterização das edificações existentes num raio de 100 (cem) me-
tros, com destaque para a existência de escolas, creches, hospitais, 
sistema viário, habitações multifamiliares, ou estabelecimentos públi-
cos e comerciais com grande fluxo de pessoas, poços e sistemas de 
captação de água para abastecimento público,

− a projeção das edificações utilizadas no desenvolvimento da Ativida-
de.

l) Apresentar a planta baixa na escala de 1:100 ou 1:200 contendo a locali-
zação dos tanques, das tubulações (de abastecimento e de exaustão de 
vapores), unidades de abastecimento (bombas), sistemas de filtragem de 
diesel (quando existir), compressores para sistemas de abastecimento 
de gás natural (GNV), compressores de ar, área de armazenagem ou do 
tanque de óleo queimado, do(s) sistema(s) de tratamento de efluentes lí-
quidos, da área de deposito temporário de resíduos sólidos, dos boxes de 
lavagem de veículos e de troca de óleo lubrificante, do escritório, do setor 
de conveniência, da projeção da cobertura da área de abastecimento, 
dos sanitários, e para tanques aéreos, das bacias de contenção de vaza-
mentos, elaborado por profissional(is) habilitado(s), podendo ser exigido 
o Estudo de Investigação de Passivo Ambiental a critério da SMMA;

m) Para a ampliação dos postos instalados há mais de 5 (cinco) anos, (con-
sidera-se ampliação o aumento da capacidade de armazenamento de 
combustíveis) apresentar o Estudo de Identificação de Passivos Ambien-
tais - EIPA,  ANEXO 04, elaborado por profissional habilitado.

n) Anuência dos Conselhos Consultores regulamentados e Órgão Ambien-
tal competente, no caso de Atividade localizada em áreas de manan-
ciais, em áreas de proteção ambiental (APA), no entorno de unidades 
de conservação de proteção integral ou áreas prioritárias definidas por 
instrumento legal e ou infralegal para conservação da natureza conforme 
estabelece o Artigo 27 do Decreto Municipal n° 10996/16;

o) Em caso de Postos Flutuantes, apresentar copia autenticada do docu-
mento expedido pela Capitania dos Portos, autorizando sua localização e 
funcionamento, contendo a localização geográfica do posto no respectivo 
curso d’água e anuência dos órgãos como: ICMBIO – Instituto Chico 
Mendes e Biodiversidade, COLIT – Conselho de Desenvolvimento Terri-
torial do Litoral Paranaense e APA – Área de Proteção Ambiental.

p) Classificação da área do entorno dos estabelecimentos que utilizam o 
Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis – SASC, e 
enquadramento deste Sistema, conforme NBR 13.786;

q) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

r) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16;

6.3 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 

ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Copia da Licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso do Instituto das Águas do 
Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Plano de Controle Ambiental - PCA, ANEXO 10, elaborado por profissio-
nal habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, ela-
borado por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 08 ou 
09;

m) Memorial Descritivo do Sistema de Armazenamento de Combustíveis, 
elaborado por profissional habilitado, contendo as especificações dos 
seguintes equipamentos, de acordo com as normas da ABNT (NBR’s: 
7.821, 13.212, 13.220, 13.781, 13.783, 13.785, 13.786 e 13.788, 15.461, 
15.776-1 e serie 17.505), ou a que vier a substituí-las:
− tanques e reservatórios – material, capacidade, dimensões e condi-

ções de assentamento,
− sistemas de monitoramento intersticial (proteção e detecção de vaza-

mento), com impressora e registro de memória,
− tubulações – materiais e diâmetro,
− demais equipamentos – modelo, características técnicas (capacida-

de, potência, etc.).
n) Projeto do Sistema de Tratamento dos Efluentes Líquidos, elaborado por 

profissional habilitado, contendo obrigatoriamente: 
− sistema de tratamento das águas de lavagens de veículos,
− sistema de tratamento das águas contaminadas incidentes sobre as 

áreas de serviços, sujeita a vazamentos acidentais de combustíveis 
ou óleos.

o) Projeto do Sistema de Drenagem das Águas incidentes na área da Ativi-
dade, elaborado por profissional habilitado;

p) Projeto do Sistema de Tratamento de Esgotos Domésticos, elaborado por 

profissional habilitado;
q) Projeto do Sistema de coleta e tratamentos dos vapores de combustíveis, 

elaborado por profissional habilitado;
r) Projeto de Isolamento Acústico para postos com abastecimento de GNV, 

conforme os critérios da NBR 12.236, elaborado por profissional habili-
tado. E, para os casos de instalações destinadas ao abastecimento de 
GNV, os ensaios devem ser realizados de acordo coma a mesma norma.

s) Estudo Hidrogeológico, ANEXO 05, elaborado por profissional habilitado. 
Item não aplicável para ampliações e para postos flutuantes e tanques 
aéreos;

t) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

u) Cópia do Parecer Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) relativo Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser 
apresentado a SMMA antes do início da implantação do empreendimen-
to, quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históri-
cos ou artísticos na área afetada.

v) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

w) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 

ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 

ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Instala-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

f) Apresentação do Certificado ou Laudo de Estanqueidade completo do 
SASC (linhas, tanques, conexões e tubulações), assinado por técnico 
habilitado, acompanhado por croqui do estabelecimento. O ensaio de es-
tanqueidade deverá ser realizado por empresa Certificada pela Portarias 
n° 259/08 e n° 11/12 do INMETRO/MDIC, com base na NBR 13.748/06. 
(item não aplicável para Postos Flutuantes e Tanques Aéreos); 

g) Plano de Gerenciamento de Riscos, elaborado por profissional habilitado, 
contendo:
− plano de Verificação da integridade e de manutenção dos equipa-

mentos e sistemas, contendo os procedimentos operacionais de tes-
tes de estanqueidade, a documentação dos testes realizados e os 
procedimentos previstos para correção de operações deficientes,

− plano de Atendimento a emergências considerando a comunicação 
das ocorrências ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e a SMMA, 
ações imediatas previstas e a relação de recursos humanos e mate-
riais disponíveis,

−  programa de Treinamento de Pessoal contemplando as práticas ope-
racionais, a manutenção de equipamentos e sistemas, e resposta a 
incidentes e acidentes,

− no caso de Posto ou Sistema Retalhista com transporte próprio de 
combustível, apresentar o Plano de Contingência para atendimento 
de acidentes com transporte de produtos perigosos.

h) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, 
ANEXO 12, elaborado por profissional habilitado;

i) Atestado de vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros;
j) Registro do pedido de Autorização para Funcionamento junto a Agência 

Nacional de Petróleo – ANP;
k) Certificados expedidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Normatiza-

ção e Qualidade Industrial – INMETRO, ou notas fiscais autenticadas 
expedidas pelas Entidades fabricantes ou prestadoras de serviço por ele 
credenciadas, atestando a conformidade quanto à fabricação, montagem 
e comissionamento dos equipamentos e sistemas implantados, atenden-
do a RESOLUÇÃO CONAMA Nº273/00 e a PORTARIA N° 109/05 do 
INMETRO;

l) Certificado de instalação do equipamento de detecção e monitoramento 
de vazamento e comprovação de treinamentos para operação do siste-
ma;

m) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes ge-
rados nas instalações que dão suporte a Atividade encontram-se ligados 
na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;

n) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

o) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 1.727 - PONTA GROSSA, SÁBADO, DOMINGO E SEGUNDA-FEIRA, 13, 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 201674

(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4.1 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 

ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Alvará de funcionamento emitido pelo Município (no caso de posto de 
abastecimento para consumo próprio, o alvará poderá ser da própria Ati-
vidade comercial ou industrial, e isento para postos de abastecimentos 
de Fazendas Agrícolas);

h) Apresentação do Certificado ou Laudo de Estanqueidade completo do 
SASC (linhas, tanques, conexões e tubulações), assinado por técnico 
habilitado, acompanhado por croqui do estabelecimento. O ensaio de es-
tanqueidade deverá ser realizado por empresa Certificada pela Portarias 
n° 259/08 e n° 11/12 do INMETRO/MDIC, com base na NBR 13.748/06. 
(item não aplicável para Postos Flutuantes e Tanques Aéreos);

i) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação do empreendimento, acompa-
nhado de relatório fotográfico;

j) Relatório de monitoramento dos efluentes líquidos gerados pela Ativida-
de conforme estabelecidos nas condicionantes da Licença de Operação;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

m) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(2);
n) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo  35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10995/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que disponha de 
Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá ser incluída no rol 
de documentos acima uma cópia legível da referida Licença.

6.5 Licença Simplificada para Regularização – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 

ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
h) Cópia do Alvará de funcionamento;
i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-

rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE.

j) Anuência dos Conselhos Consultores regulamentados e Órgão Ambien-
tal competente, no caso de Atividade localizada em áreas de manan-
ciais, em áreas de proteção ambiental (APA), no entorno de unidades 
de conservação de proteção integral ou áreas prioritárias definidas por 
instrumento legal e ou infralegal para conservação da natureza conforme 
estabelece o Artigo 27 do Decreto Municipal n° 10996/16;

k) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-
terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso do Instituto das Águas do 
Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA.

l) Planta de Localização da área, com poligonal definidora dos limites 
da Atividade georreferenciada e coordenadas dos vértices no 
sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar 
“datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices da poligonal devem ser 
determinados com precisão mínima de 1(um) metros. Locar na planta as 
edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade. 

m) Projeto Básico, ANEXO 06, elaborado por profissional habilitado;
n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, ela-

borado por profissional habilitado;
o) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-

ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

p) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada para Regu-
larização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais)

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16;

6.5.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 

ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Apresentar atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando couber;
e) Alvará de funcionamento do Município (no caso de posto de abasteci-

mento para consumo próprio, o alvará poderá ser da própria Atividade 
comercial ou industrial, e isento para postos de abastecimentos de Fa-
zendas Agrícolas);

f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada para Re-

gularização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 

da apresentação dos respectivos jornais – originais);
h) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

j) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes ge-
rados nas instalações que dão suporte a Atividade encontram-se ligados 
na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;

k) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 07, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

m) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

n) Publicação de súmula do pedido de renovação de Licença Simplificada 
para Regularização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial 
ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CO-
NAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR 
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 

ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
h) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou sub-

terrâneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do 
Instituto das Águas do Paraná ou Agencia Nacional de Águas – ANA;

j) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes ge-
rados nas instalações que dão suporte a Atividade encontram-se ligados 
na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, ela-
borado por profissional habilitado;

l) Planta baixa na escala de 1:100 ou 1:200 contendo a localização atual 
(no caso de ampliação da Atividade) e/ou a localização projetada: dos 
tanques, das tubulações (de abastecimento e de exaustão de vapores), 
unidades de abastecimento (bombas), sistemas de filtragem de diesel 
(quando existir), compressores para sistemas de abastecimento de gás 
natural (GNV), compressores de ar, área de armazenagem ou do tanque 
de óleo queimado, do(s) sistema(s) de tratamento de efluentes líquidos, 
da área de depósito temporário de resíduos sólidos, dos boxes de lava-
gem de veículos e de troca de óleo lubrificantes, do escritório, do setor de 
conveniência, da projeção da cobertura da área de abastecimento, dos 
sanitários, e para tanques aéreos a bacia de contenção de vazamentos;

m) Planta de Localização da Atividade em escala adequada, elaborada por 
profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da área geor-
referenciada e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM 
ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com precisão 
mínima de 1(um) metros. Apresentar na planta:
− situação do terreno em relação a corpos hídricos superficiais e áreas 

de conservação, se houver,
− coordenadas geográficas (Latitude/Longitude) ou UTM tiradas no 

centro geométrico da Atividade,
− tipo(s) de vegetação existente(s) no local e seu entorno, 
− caracterização das edificações existentes num raio de 100 (cem) me-

tros, com destaque para a existência de escolas, creches, hospitais, 
sistema viário, habitações multifamiliares, ou estabelecimentos públi-
cos e comerciais com grande fluxo de pessoas, poços e sistemas de 
captação de água para abastecimento publico,

− a projeção das edificações utilizadas no desenvolvimento da Ativida-
de.

n) Classificação da área do entorno do estabelecimento que utiliza o Siste-
ma de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis – SASC, e enqua-
dramento deste Sistema, conforme NBR 13.786;

o) Apresentação do Certificado ou Laudo de Estanqueidade completo do 
SASC (linhas, tanques, conexões e tubulações), assinado por técnico 
habilitado. Exigência não aplicável para Postos Flutuantes e Tanques 
Aéreos;

p) Plano de Controle Ambiental – PCA, ANEXO 10, elaborados por profis-
sional habilitado, direcionado aos projetos:
− do Sistema de Tratamento dos Efluentes Líquidos (obrigatoriamente 

um para as águas de lavagem de veículos e outro para as águas 
pluviais contaminadas incidentes sobre as áreas de serviço sujeitas 
a vazamentos acidentais de combustíveis ou óleos, devendo no mí-
nimo possuir uma caixa de separação de sólidos decantáveis e uma 
caixa de separação de óleos e graxas modelo industrial com placas 
coalescentes, certificada pelo INMETRO), 

− do Sistema de Tratamento de Esgoto Sanitário; do Sistema de coleta 
e tratamento dos vapores de combustíveis e no caso de abasteci-
mento de GNV o projeto de isolamento acústico conforme critérios da 
NBR 12.361/94 e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

q) Estudos de Identificação de Passivos Ambientais – EIPA, ANEXO 04, em 
Pontos Armazenadores de Combustíveis Líquidos, elaborado por profis-
sional habilitado, para postos instalados há mais de 05 (cinco) mediante 
comprovação. (Exigência não-aplicável a postos flutuantes e tanques 
aéreos);

r) Atestado de vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros;
s) Registro do pedido ou Autorização para Funcionamento junto a Agência 

Nacional de Petróleo – ANP;
t) Em caso de Postos Flutuantes, apresentar cópia autenticada do docu-

mento expedido pela Capitania dos Portos, autorizando sua localização e 
funcionamento e, contendo a localização geográfica do posto no respec-
tivo curso de água;

u) Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR, contendo:
− plano de Verificação da integridade e de manutenção dos equipa-

mentos e sistemas, contendo os procedimentos de testes de estan-
queidade, a documentação dos testes realizados e os procedimentos 
previstos para correção de operações deficientes,

− plano de Atendimento a emergências considerando a comunicação 
das ocorrências ao Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e ao IAP, ações 
imediatas previstas e a relação de recursos humanos e materiais dis-
poníveis,

− programa de Treinamento de Pessoal contemplando as práticas ope-
racionais, a manutenção de equipamentos e sistemas, e resposta a 
incidentes e acidentes,

− no caso de Posto ou Sistema Retalhista com transporte próprio de 
combustível, apresentar o Plano de Contingência para atendimento 
de acidentes com transporte de produtos perigosos.

v) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
w) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Regula-

rização de Atividade – LOR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

x) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença Am-
biental de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja venci-
da, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da 
referida Licença de Operação.

(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativida-
de – LOR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema Retalhistas, 
ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Operação para Regularização;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Operação para Re-

gularização em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

g) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação do empreen-
dimento, acompanhado de relatório fotográfico;

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 07, atua-
lizado, elaborado por profissional habilitado;

i) Publicação de súmula do pedido de renovação de Licença de Operação 
para Regularização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial 
ou meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CO-
NAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15;

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a) Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
 Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 
comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante 
de endereço e declaração do responsável pela empresa de que responde, 
sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme 
modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser 
enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser 
apresentado juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes 
ao trabalho a ser efetuado, com indicação da movimentação de terra previs-
ta, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da 
aquisição de materiais/áreas de empréstimo.

Apresentar Relatório Técnico Final após a conclusão do Plano de Controle 
Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularidades da inter-
venção atendendo os prazos de monitoramento estabelecido na Licença de 
Instalação.

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou 
encerramento de responsabilidade técnica durante a execução do Plano 
de Controle Ambiental - PCA, discriminando os resultados e particularida-
des das intervenções licenciadas e parcialmente realizadas. Neste caso, o 
empreendedor deverá apresentar novo registro de responsabilidade técnica 
para continuidade da execução.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;ssss) cópia da Licença 

de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC);
b) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 
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de Referência correspondente;
c) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

d) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 
12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.
-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Postos de Combustíveis e Sistema 

Retalhistas;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Municí-

pio;
-  ANEXO 04. Estudo de Identificação de Passivos Ambientais - EIPA;
-  ANEXO 05. Estudo Hidrogeologico;
-  ANEXO 06. Projeto Básico para licenciamento ambiental simplificado - 

LS de postos de combustíveis e sistema retalhistas de combustíveis;
-  ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
-  ANEXO 08. Plano de Gerenciamento de Resíduos da construção Civil – 

simplificado –PGRCCS;
-  ANEXO 09. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil- 

completo- PGRCCC;
-  ANEXO 10. Plano de Controle Ambiental - PCA;
-  ANEXO 11. Tabela referencial de Tipos de Tanques;
-  ANEXO 12. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil – RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA – N° 8- 001 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 8 - Atividade de Serviço Médico, Hospitalar, Labo-
ratorial e Veterinário

Atividade Específica: 001 – Hospital

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental para a Atividade Hospital, no Município de Ponta 
Grossa – Pr  estabelece para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, as instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Hospi-
tal. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte, o 
Ato Administrativo a ser solicitado e indicar os Estudos Ambientais mínimos a 
serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Hospital: Atividade prestadora de serviços relacionados à saúde huma-
na;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 
Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.4 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.5 Licença de Operação - LO: expedida antes da implantação do projeto, 
autoriza a operação da Atividade, após a verificação do efetivo cumprimento 
do que consta nas Licenças anteriores, com as medidas de controle ambien-

tais e condicionantes determinados para a operação;

2.6 Licença para Regularização de Atividade - LOR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.7 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico 
de instalações, equipamentos e obras destinadas ao controle de poluição 
ambiental, geradas por poluentes líquidos, sólidos, gasosos e ruídos, em 
Atividades consideradas potencial ou efetivamente poluidoras, que oferece 
elementos para a análise da viabilidade de atendimento aos limites e padrões 
ambientais estabelecidos pela legislação ambiental vigente, quando da ope-
ração da Atividade. Elaborado por profissionais habilitados, acompanhado 
de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar do 
respectivo Conselho de Classe;

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde - PGRSS: 
Documento que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos 
de saúde, observadas suas características, no âmbito dos estabelecimen-
tos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondi-
cionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição 
final, bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente. Deve ser 
elaborado por profissionais habilitados, acompanhado de ART – Anotação 
de Responsabilidade Técnica ou documento correspondente emitido pelo 
respectivo Conselho de Classe;

2.9 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;
 
2.10 Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - 
RGRCC: documento de cunho técnico a ser apresentado quando da conclu-
são da obra comprovando a efetiva implantação do Plano de Gerenciamento 
de Resíduos da Construção Civil proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, documentação geral neces-
sária para a solicitação do licenciamento ambiental e a validade do Ato Ad-
ministrativo solicitado constam no Decreto Municipal n° 10996/16. As Taxas 
Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECIFICAS

Esta instrução Normativa refere-se a Atividade Hospital, excluindo áreas de 
lavanderia industrial.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Ins-
truções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e 
estar em conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS:
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que 
se enquadrem na modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 3o da Lei 
Complementar no123/06, desde que estas Atividades não gerem resíduos 
perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo 
de Referência pertinente, na Instrução Normativa Conjunta SMMA/SMS n° 
001/2016.

5 PORTE DA ATIVIDADE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATO 

ADMINISTRATIVONumero de leitos
(un)

Mínimo Até 20
LP, LI, LO, LORPequeno De 21 até 49

Médio De 50 até 80

Obs:
a) Quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice limite constante 

no parâmetro desta IN for ultrapassado, o licenciamento da porção am-
pliada e os demais procedimentos posteriores deverão ser requeridos no 
IAP;

b) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo do parâ-
metro estabelecido na tabela acima, deverá requerido junto ao órgão 
ambiental estadual;

c) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atri-
buído ao parâmetro desta Tabela for ultrapassado, o licenciamento da 
parte ampliada e os demais procedimentos  posteriores deverão ser re-
queridos junto ao IAP.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o interessado;
b) Cadastro da Atividade Hospital, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
o) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do interessado;
f) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade;

g) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das 
Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dispensa 
de Outorga, se for o caso;

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água e esgoto, 
atestando a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados 
na rede coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Con-
trato existente entre esta e o Município, bem como informando a respec-
tiva ETE;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o proprietário;
b) Cadastro da Atividade Hospital, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia da Licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA;

i) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de esgotos, 
informando a respectiva ETE;

k) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 04, elaborado 
por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - 
PGRSS, ANEXO 05, elaborado por profissional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 06 ou 
07;

n) Documentos Complementares, elaborados por profissional habilitado:
-  Planta de Localização da Atividade: localizar a área a ser explorada, 

com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfi-
ca. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os 
vértices da poligonal devem ser determinados com precisão mínima 
de 10 metros. Para Atividade que venham a ocupar uma área de até 
3ha, será exigida, no mínimo, a locação de um ponto central da Ativi-
dade, obedecendo-se às especificações e orientações mencionadas 
acima.

-  Demais projetos abaixo indicados:
-  Projeto arquitetônico acompanhado de memorial descritivo de funcio-

namento, informações sobre a capacidade de atendimento (especia-
lidades), o número de leitos e a área a ser construída, plantas, cortes 
e detalhes, de modo a permitir uma fácil compreensão do desenvol-
vimento da Atividade e dos seus possíveis efeitos no entorno. Utilizar 
escalas adequadas à área em análise;

-  Quando couber, Projeto de urbanização (Partido Urbanístico) em 
escala adequada indicando a topografia projetada, as unidades 
componentes do empreendimento, os equipamentos de uso comum, 
as áreas verdes e de preservação, as vias de circulação interna e 
externa (inclusive largura) e outras edificações. Deverão ser indica-
dos os valores porcentuais de cada uma dessas áreas em relação à 
área total do empreendimento. Taxa de impermeabilização, incluindo 
todas as áreas a serem ocupadas e pavimentadas (passeios, estacio-
namentos, etc.).

-  Projeto de terraplanagem, com memorial descritivo, quando couber.
-  Quando couber, Projeto de Sistema particular de Abastecimento 

d’Água: Descrição do sistema de abastecimento, estimativa da 
demanda d’água e outras informações necessárias ao bom enten-
dimento do projeto. No caso de abastecimento por meio de poço, 
apresentar o projeto da obra, os dados relativos à empresa respon-
sável pela execução. Apresentar Dispensa de Outorga ou Outorga 
de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do 
Paraná para utilização de recursos hídricos.

-  Quando couber, Projeto do Sistema particular de Esgotamento 
Sanitário: acompanhado da justificativa do sistema proposto e ser 
elaborado e representado graficamente de acordo com as normas 
da ABNT, contendo a descrição do sistema: unidades componentes, 
disposição final do efluente e outras informações necessárias ao en-
tendimento do projeto, contemplando os seguintes itens: 

-  Dimensionamento – apresentar o dimensionamento completo e deta-
lhado de todas as unidades que irão compor o sistema de tratamento, 
especificando todos os parâmetros usados e necessários a sua com-
preensão, de acordo com as normas técnicas da ABNT em vigência. 
Incluir a memória de cálculo. 

-  Plantas baixas, cortes e detalhes das unidades, com indicação de 
todas as dimensões, situação dos equipamentos, tubulações, etc. 

-  Planta do sistema de drenagem das águas pluviais: Detalhar os siste-
mas de reuso de água pluvial a serem implantados incluindo memória 
de cálculo e projeto, em escala adequada, também do sistema de 
escoamento das águas pluviais, indicando os locais de lançamen-
to dessas águas no solo ou no corpo d’água, ou ainda a integração 
com sistema público de drenagem de águas pluviais, quando for o 
caso. Apresentar Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do 
Instituto das Águas do Paraná para o lançamento de emissários em 
corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso.

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
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ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o proprietário;
b) Cadastro da Atividade Hospital, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos jornais respectivos – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.4 Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o proprietário;
b) Cadastro da Atividade Hospital, ANEXO 02;
c) Cópia da Licença de Instalação;
d) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Prévia e na Licença de Insta-
lação, informando se houve ou não ampliação ou modificação do em-
preendimento, acompanhado de relatório fotográfico e elaborado por 
profissional habilitado;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, 
ANEXO 08, elaborado por profissional habilitado;

h) Em se tratando de serviços terceirizados de lavanderia, apresentar os 
comprovantes bem como a licença ambiental vigente;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

j) Anotações de Responsabilidade do profissional responsável para todos 
os projetos e execuções referentes as unidades que compõe a Atividade, 
emitida pelos Conselhos de Classe pertinente;

k) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Renovação da Licença de Operação – LO
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o proprietário;
b) Cadastro da Atividade Hospital, ANEXO 02;
c) Cópia do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Publicação da súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada 

por ocasião da sua expedição em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(3), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos jornais respectivos – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação na Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

i) Relatórios Técnicos de monitoramento de efluentes, se solicitados em 
licença ambiental anterior, elaborado por profissional habilitado;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - 
PGRSS, ANEXO 05, atualizado, em duas vias, elaborado por profissional 
habilitado (¹);

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (²);
m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação 

em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos jornais respectivos – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Pla-

no de Ação estiver totalmente implantado poderá ser apresentada Decla-
ração especifica instituída neste Decreto.  

(2)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município que disponha de 
Licença de Operação vigente emitida pelo IAP deverá ser incluída no rol 
de documentos acima uma cópia legível da referida Licença. 

(3)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o proprietário;
b) Cadastro da Atividade Hospital, ANEXO 02;

c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, modelo ANE-

XO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia do Alvará de Funcionamento;
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

k) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

l) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

m) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 04, elaborado 
por profissional habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde - 
PRGSS, ANEXO 05, elaborado por profissional habilitado;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);
q) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Operação para Regulari-

zação da Atividade em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou 
meio eletrônico(2), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos jornais respectivos – originais);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16, para Atividade 

repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença Am-
biental de Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja venci-
da, deverá ser incluída no rol de documentos acima uma cópia legível da 
referida Licença de Operação.

(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação da Licença de Operação para Regularização de Ativi-
dade – LOR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o proprietário;

b) Cadastro da Atividade Hospital, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia a licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de Concessão de Licença de Operação para 

Regularização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou 
meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais)

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário ou em nome do locador, junto com o contrato de locação, em 
caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da 
data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde - 
PRGSS, ANEXO 05, atualizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença de Operação para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação na Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

l) Publicação de súmula do pedido de Licença de Operação para Regulari-
zação da Atividade em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou 
meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos jornais respectivos – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovan-

te de endereço e declaração do responsável pela empresa de que res-
ponde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso 
deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 
12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e plantas 
elaboradas por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL 
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.
-  ANEXO 01. Requerimento de licenciamento Ambiental - RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Hospital;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – 

PGRSS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC;
-  ANEXO 08. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 8- 002 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 8 - Atividade de Serviço Médico, Hospitalar, labo-
ratorial e Veterinário

Atividade Específica: 002 – Serviços de Saúde

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental para a Atividade Serviços de Saúde, no Municí-
pio de Ponta Grossa, estabelece para esta Instrução Normativa.

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, as instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade Serviços de Saúde. 
Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte, o Ato 
Administrativo a ser solicitado e indicar os Estudos Ambientais mínimos a 
serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Empreendimentos de Serviços de Saúde: Atividade prestadora de Ser-
viço de Saúde humana ou animal e cuja geração de resíduos seja de até 30l/
dia (trinta litros por dia), exceto as que produzem resíduos quimioterápicos 
e/ou radioativos;

2.2 Serviços de Saúde: todos os serviços relacionados com o atendimento 
à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e 
de trabalhos de campo;
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 laboratórios analíticos de produtos para saúde;
 necrotérios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsa-
mamento (tanatopraxia e somatoconservação);
 serviços de medicina legal;
 drogarias e farmácias inclusive as de manipulação;
 estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde;
 centros de controle de zoonoses;
 distribuidores de produtos farmacêuticos;
 importadores, distribuidores e produtores de materiais e controles para diag-
nóstico in vitro;
 unidades móveis de atendimento à saúde;
 serviços de acupuntura;
 serviços de tatuagem, entre outros similares. (Resolução CONAMA 
358/2005);

2.3 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Munici-
pal: expedida após a previa certificação de que a Atividade em questão não 
esta enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental Municipal no 
Decreto Municipal n° 10996/16, e seguida da aplicação das condicionantes e 
medidas de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA.

2.5 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.6 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.7 Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde: Documen-
to que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos de serviços 
de saúde, observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, 
contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondiciona-
mento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, 
bem como a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.10 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emi-
tido pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a 
origem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, documentação geral neces-
sária para a solicitação do licenciamento ambiental e a validade do Ato Ad-
ministrativo solicitado constam no Decreto Municipal n° 10996/16. As Taxas 
Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta instrução Normativa refere-se a Atividade denominada Serviços de 
Saúde, que apresentem geração de resíduos de até 30 (trinta) litros por dia, 
exceto as que produzem resíduos quimioterápicos e/ou radioativos.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Ins-
truções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e 
estar em conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de 
Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.

5 PORTE DA ATIVIDADE

O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos. 

PORTE DA ATIVIDADE

PARÂMETRO
ATO 

ADMINISTRATIVO
Volume de resíduos

(litros / dia)
Pequeno De 5 a 30 LS, LSR

Obs.: 
a) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo do parâ-

metro estabelecido na  tabela acima, deverá requerido junto ao ór-
gão ambiental estadual;

b) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuí-
do ao parâmetro desta  Tabela for ultrapassado, o licenciamento da 
parte ampliada e os demais procedimentos  posteriores deverão ser re-
queridos junto ao IAP. 

c) as Atividades objeto desta IN que gerem até 30l/semana, inclusive, con-
siderando  para cálculo 6(seis) dias úteis, são passiveis de dispensa de 
Licenciamento Ambiental Municipal;

 
d) nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de Licen-

ciamento Ambiental  Municipal, o interessado, deverá requerer 
junto a SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;

e) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato adminis-
trativo) a Atividade deverá  atender a legislação ambiental e demais 
pertinentes a Atividade.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade – CI e respectivas renovações

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Serviços de Saúde, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

interessado ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 
locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada 
em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando 
couber.

6.2 Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Serviços de Saúde, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 00/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, 
com poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e 
coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. 
Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade.

i) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-
râneos, anexar a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – 
ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

j) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

k) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto 
das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dis-
pensa de Outorga, se for o caso;

l) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

m) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – 
PGRSS- Simplificado, elaborado por profissional habilitado(1) (2);

o) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 04 ou 
05;

p) Projeto arquitetônico acompanhado de memorial descritivo de funciona-
mento, informações sobre a capacidade de atendimento e a área a ser 
construída, plantas, cortes e detalhes, de modo a permitir uma fácil com-
preensão do desenvolvimento da atividade e dos seus possíveis efeitos 
no entorno. Utilizar escalas adequadas à área em análise.

q) Quando couber, incluir os seguintes projetos:
− Projeto de urbanização (Partido Urbanístico) em escala adequada indi-

cando a topografia projetada, as unidades componentes do empreendi-
mento, os equipamentos de uso comum, as áreas verdes e de preserva-
ção, as vias de circulação interna e externa (inclusive largura) e outras 
edificações. Deverão ser indicados os valores porcentuais de cada uma 
dessas áreas em relação à área total do empreendimento.

− Projeto arquitetônico das edificações em escala adequada, contendo: 
Planta baixa;

 Locação, situação e cobertura;
 Cortes, fachadas;
 Dimensões da obra, por meio de cotas nas plantas apresentadas, inclusive 

o gabarito;
 Taxa de impermeabilização, incluindo todas as áreas a serem ocupadas e 

pavimentadas (passeios, estacionamentos, etc.). 
− Projeto de terraplanagem, com memorial descritivo.
− Em caso de Sistema particular de abastecimento de água: apresentar 

descrição do sistema de abastecimento, estimativa da demanda de água 
e outras informações necessárias ao bom entendimento do projeto. No 
caso de abastecimento por meio de poço, apresentar o projeto da obra, 
os dados relativos à empresa responsável pela execução. Apresentar 
Dispensa de Outorga ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
do Instituto das Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos.

− Em caso de Sistema particular de esgotamento sanitário: apresentar na 
descrição do sistema: unidades componentes, disposição final do efluen-
te e outras informações necessárias ao entendimento do projeto, contem-
plando os seguintes itens: 

- Dimensionamento – apresentar o dimensionamento completo e detalhado 
de todas as unidades que irão compor o sistema de tratamento, especi-
ficando todos os parâmetros usados e necessários a sua compreensão, 
de acordo com as normas técnicas da ABNT em vigência. Incluir a me-
mória de cálculo. 

- Plantas baixas, cortes e detalhes das unidades, com indicação de todas as 
dimensões, situação dos equipamentos, tubulações, etc. 

− Sistema de drenagem das águas pluviais: Detalhar os sistemas de reuso 
de água pluvial a serem implantados incluindo memória de cálculo e pro-
jeto, em escala adequada, também do sistema de escoamento das águas 
pluviais, indicando os locais de lançamento dessas águas no solo ou no 
corpo d’água, ou ainda a integração com sistema público de drenagem 
de águas pluviais, quando for o caso. Apresentar Outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná para o lan-
çamento de emissários em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se 
for o caso.

r) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

s) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

t) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1) o Termo de Referencia específicos para PGRSS simplificado consta como 

anexo da Instrução Normativa conjunta SMMA / SMS N° 001/2016, dis-
ponível no site da SMMA.

 (2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Pla-
no de Ação estiver totalmente implantado poderá ser apresentada Decla-
ração especifica instituída neste Decreto. 

(3) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

 

6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o proprietário;

b) Cadastro da Atividade Serviços de Saúde, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia da licença a ser renovada;
f) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada - LS, em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica 
de Esgoto, quando houver;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde - 
PGRSS, atualizado, elaborado por profissional habilitado (1) (2);

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais).

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1) o Termo de Referencia específicos para PGRSS simplificado consta como 

anexo da Instrução Normativa conjunta SMMA / SMS N° 001/2016, dis-
ponível no site da SMMA.

 (2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Pla-
no de Ação estiver totalmente implantado poderá ser apresentada Decla-
ração especifica instituída neste Decreto.  

(3) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Serviços de Saúde, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental

d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
g) Cópia autenticada da Licença Sanitária;
h) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

j) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados pela Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Pública 
de Esgoto, quando houver;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 
Simplificado – PGRSS elaborado por profissional habilitado (1) (2);

l) Cópia do contrato firmado com o responsável pela destinação final dos 
resíduos dos Grupos A, B, E;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

n) Publicação de súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regula-
rização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional e no Diário 
Oficial ou meio eletrônico(3), conforme modelo aprovado pela Resolução 
CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o Termo de Referencia específicos para PGRSS simplificado consta 

como anexo da Instrução Normativa conjunta SMMA / SMS N° 001/2016, 
disponível no site da SMMA.

(2)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Pla-
no de Ação estiver totalmente implantado poderá ser apresentada Decla-
ração especifica instituída neste Decreto.

(3)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

  

6.3.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização de Ativi-
dade – LSR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Serviços de Saúde, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;
e) Cópia autenticada da Licença Sanitária;
f) Cópia da licença a ser renovada;
g) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada para Re-

gularização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(3), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais

h) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidos na Licença Simplificada para Regulariza-
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ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 
Simplificado – PGRSS elaborado por profissional habilitado (1) (2);

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada 
para Regularização da Atividade – LSR em jornal de circulação regional 
e no Diário Oficial ou meio eletrônico(3), conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – origi-
nais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  os Termos de Referencia específicos para PGRSS simplificado constam 

como anexo da Instrução Normativa conjunta SMMA / SMS N° 001/2016, 
disponível no site da SMMA.

(2)  conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Pla-
no de Ação estiver totalmente implantado poderá ser apresentada Decla-
ração especifica instituída neste Decreto.

(3)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-
belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b)  Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c)  Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d)  Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá 
apresentar: comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, 
comprovante de endereço e declaração do responsável pela empresa de 
que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações 
prestadas (conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à 
SMMA caso deixe de ser enquadrado na condição de Microempreen-
dedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 
12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e plantas 
elaboradas por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 

estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de licenciamento Ambiental - RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Serviço Saúde;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 9- 001 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 9 - Atividade de Turismo e Lazer

Atividade Específica: 001 – Kartódromo, Autódromo, Pista de MotoCross 
e Ciclovia

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental municipal para as Atividades Kartódromo, Autó-
dromo, Pista de MotoCross e Ciclovia, no Município de Ponta Grossa – PR 
estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento das Atividades denominadas Kar-
tódromo, Autódromo, Pista de MotoCross e Ciclovia. Definir parâmetros 
para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo 
Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos 
a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Kartódromo: Atividade que compreende a implantação do espaço físico, 
não temporário, específico para corridas de kart e eventos afins;

2.2 Autódromo: Atividade que compreende a implantação do espaço físico, 
não temporário, específico para corridas automobilísticas e eventos afins;

2.3 Pista de MotoCross: Atividade que compreende a implantação do 
espaço físico, não temporário, específico para corridas de moto e eventos 
afins;

2.4 Ciclovia: Atividade que compreende a implantação do espaço físico, não 
temporário, específico para a pratica de ciclismo e afins.

2.5 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.6 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da Atividade 
aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade ambiental e es-
tabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos bem 
como autoriza sua instalação e operação de acordo com as especificações 
constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, 
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes deter-
minadas pela SMMA;

2.7 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.8 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.9 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a ori-
gem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Integram o licenciamento das Atividades objetos desta Instrução Normativa a 
implantação da Pista e Instalações diversas tais como: arquibancadas, Ofici-
nas de Reparo, lanchonetes, lojas de conveniências, instalações sanitárias. 

Para oficina de reparo, deverá ser observado o estabelecido na Instrução 
Normativa municipal especifica.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVI-
DADE

PARÂMETRO ATO 
ADMINISTRATIVOÁrea Construída total

(m²)

Mínimo Até 1.000
LS, LSRPequeno De 1.000 a 2.000

Médio De 2.000 a 10.000

Obs.:
a) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo do parâ-

metro estabelecido na tabela acima, deverá requerido junto ao órgão 
ambiental estadual;

b) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuí-
do ao parâmetro desta Tabela for ultrapassado, o licenciamento da parte 
ampliada e os demais procedimentos posteriores deverão ser requeridos 
junto ao IAP.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Kartódromo, Autódromo, Pista de MotoCross, Ci-

clovia, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), 

quando couber;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com 
poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e coor-
denadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em 
ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente 
e via principal de acesso;

i) Quando couber, Estudo de Avaliação de ruído conforme ABNT NBR 
10.151 e ABNT NBR 10.152 elaborado por profissional habilitado e res-
pectiva anotação de responsabilidade técnica – ART ou similar;

j) Quando necessário, Projeto de Isolamento Acústico - PIA, ANEXO 04, 
elaborado por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

l) Quando couber, anexar Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos 
emitida pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de 
Águas – ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

m) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

n) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais);

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Kartódromo, Autódromo, Pista de MotoCross, Ci-
clovia, ANEXO 02;

c) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n°..../16;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

 
i) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes ge-

rados nas instalações que dão suporte a Atividade encontram-se ligados 
na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

k) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n°..../16.

6.3 Licença Simplificada para Regularização – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Kartódromo, Autódromo, Pista de MotoCross, Ci-

clovia, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), 

quando couber;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
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n°..../16;
h) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com 

poligonal definidora dos limites da Atividade georreferenciada e coor-
denadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em 
ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices 
da poligonal devem ser determinados com precisão mínima de 1(um) 
metros. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da 
Atividade, distancia de corpos hídricos, área de preservação permanente 
e via principal de acesso;

i) Quando couber, Estudo de Avaliação de ruído conforme ABNT NBR 
10.151 e ABNT NBR 10.152 elaborado por profissional habilitado e res-
pectiva anotação de responsabilidade técnica – ART ou similar;

j) Quando necessário, Projeto de Isolamento Acústico - PIA, ANEXO 04, 
elaborado por profissional habilitado;

k) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes 
gerados nas instalações que dão suporte a Atividade encontram-se 
ligados na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabo-
ração dos documentos técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe 
pertinentes;

m) Publicação de súmula de pedido de Licença Simplificada para 
Regularização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou 
meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n°..../16.

6.3.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização – LSR
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Kartódromo, Autódromo, Pista de MotoCross, Ci-

clovia, ANEXO 02;
c) Cópia  do Alvará de Funcionamento;
d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada para Re-

gularização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio 
eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n°..../16;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada para Regulariza-
ção, informando se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, 
acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilita-
do;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

j) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada 
de Regularização, em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou 
meio eletrônico(1), conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através 
da apresentação dos respectivos jornais – originais);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15, quando 
couber.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n°..../16.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pe-
queno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI):

7.1 Para empresas recém constituídas:
Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 
das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), com-
prometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrada na 
condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte;

7.2 Para empresas já constituídas:
a)  Cópia do contrato social, registrado na Junta Comercial do Estado – JU-

CEPAR (exceto para empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para 

outro imóvel) ou alteração de atividade (alteração de atividade no mesmo 
imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da alteração contratual que 
será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social 
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de 
Licença de Operação ou equivalente, deverá ser apresentada a cópia da 
alteração contratual registrada na JUCEPAR.

b) Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas 

das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas (conforme modelo), 
comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enqua-
drada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadra-
mento da empresa como ME ou EPP.

Observação: 
 No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: 

comprovante de inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovan-
te de endereço e declaração do responsável pela empresa de que res-
ponde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas 
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso 
deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica;

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-

sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plan-
tas elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais;
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável;
Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

9 BASE LEGAL 

Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

10 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.
- ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Kartódromo, Autódromo, Pista de 

MotoCross, Ciclovia;
-  ANEXO 03. Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;
-  ANEXO 04. Projeto de Isolamento Acústico - PIA;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

simplificado - PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – 

completo – PGRCCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 10- 001 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária

Atividade Específica: 001 – Implantação de Loteamentos

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
licenciamento ambiental para a Atividade Implantação de Loteamentos 
nas áreas urbanas ou de expansão urbana do Município de Ponta Grossa – 
Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a do-
cumentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada 
Implantação de Loteamentos. Definir parâmetros para a classificação da 
Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser 
solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados 
com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Loteamento: é a subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, 
com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou 
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 
atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade am-
biental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem aten-
didos nas próximas fases de sua implementação;

2.4 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.5 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: projeto técni-
co que aponta e descreve ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, 
observadas suas características, no âmbito dos estabelecimentos, contem-
plando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, 
coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como 
a proteção à saúde pública e ao meio ambiente;

2.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil.

2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.8 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a ori-
gem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite e a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Os loteamentos a serem implantados em área de expansão urbana serão 
submetidos a consulta junto ao IAP, com relação a destinação das Áreas 
de Reserva Legal.

O empreendedor deverá manter no local da obra os CTRs e CDRs gerados 
na implantação da Atividade para fins de fiscalização pela SMMA;As em-
presas responsáveis pelo Transporte e pela Destinação Final dos resíduos 
gerados deverão estar devidamente licenciadas e em conformidade com o 
contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil – 
PMGRCC;Os resíduos oriundos dos serviços inerentes a essa Atividade não 
poderão ser dispostos em Aterro Sanitário.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE PARÂMETRO ATO ADMINISTRATIVOÁrea total (m²)
Pequeno Até 2.000

LP, LIMédio De 2.000 a 10.000
Grande De 10.000 a 40.000
Excepcional Acima 40.000

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO
6.1 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Implantação de Loteamento, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do empreendedor;
g) Planta do município com a localização da área, elaborada por 

profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da Atividade 
georreferenciada e coordenadas dos vértices no sistema de projeção 
UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal 
SIRGAS 2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados com 
precisão mínima de 1(um) metros. Locar na planta as edificações 
utilizadas no desenvolvimento da Atividade.

h) Projeto preliminar de implantação do Loteamento, na forma da Lei, con-
tendo no mínimo: 

- Plantas planialtimétricas, contendo a localização e caracterização da área 
quanto ao relevo, hidrografia (rios, áreas úmidas, áreas de preservação 
permanente), solos, vegetação ocorrente no imóvel (bosques, árvores 
isoladas), aspectos geológicos e geotécnicos (comprovados mediante 
Laudo hidrogeológico), em atenção ao disposto no artigo 3° da Lei Fe-
deral no 6.710995/79, bem como indicação de infra-estrutura existente e/
ou a ser instalada, a saber: sistema de abastecimento de água, energia 
elétrica, esgotamento sanitário, linha telefônica, acessos viários, áreas 
destinadas aos equipamentos sociais e de lazer,

- Partido Urbanístico,
- Inventário Florestal (se o desmate requerido exceder a 15 ha.),
- Projeto Técnico para Corte de espécies arbóreas, Anexo 06 (quando o des-

mate for inferior a 15ha);
- Apresentação de no mínimo, 10 fotografias do local objeto da solicitação.

i) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando 
a Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista, no caso do 
abastecimento de água ser pelo sistema publico.

k) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE. Caso não seja utilizada a rede publica apresentar estudo preliminar 
do sistema proposto;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Implantação de Loteamento, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Cópia da licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

i) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto 
das Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos, inclusive para 
o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de 
Outorga, se for o caso;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitá-
rios, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Apresentação da anuência previa emitida da vigilância Sanitária Munici-
pal para a Atividade;

l) Planta topográfica, planialtimétrica, com arruamento, elaborada por pro-
fissional habilitado;

m) Planta definitiva aprovada do parcelamento do solo de acordo com o 
zoneamento municipal, assinada pelo profissional responsável, com a 
indicação da infra-estrutura existente e/ou a ser instalada, a saber: siste-
ma de abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário e 
acessos viários;

n) Projeto de Compensação Florestal, quando for o caso, elaborado por 
profissional habilitado;

o) Projeto de Arborização Viária a ser implantado, elaborado por profissional 
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habilitado;
p) Projeto de Terraplanagem, com memorial descritivo, elaborados por pro-

fissional habilitado;
q) Projeto de Pavimentação, com memorial descritivo, elaborados por pro-

fissional habilitado;
r) Projeto de rede coletora de esgoto com indicação da ETE, no caso de 

área não contemplada por rede publica de coleta, apresentar o sistema 
de tratamento a ser implantado;

s) Projeto executivo de drenagem pluvial, com memorial descritivo e de 
cálculo, plantas e cortes. Em Atividades usuárias de recursos hídricos, in-
cluir o projeto executivo do sistema de captação e uso de águas pluviais;

t) Autorização para Desmate, quando necessário, observar os casos em 
que a mesma deve ser emitida pelo IAP;

u) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 04 ou 
05;

v) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

w) Cópia do Parecer Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) relativo Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser 
apresentado a SMMA antes do início da implantação do empreendimen-
to, quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históri-
cos ou artísticos na área afetada;

x) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Implantação de Loteamento, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 
12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Implantação de Loteamento;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado - PGRCCS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC;
-  ANEXO 06. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 10 – 002 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária

Atividade Específica: 002 – Implantação de Conjuntos Habitacionais de 
Interesse Social

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições le-
gais previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade 
de licenciamento ambiental para a Atividade Implantação de Conjun-
tos Habitacionais de Interesse Social de imóveis localizados nas áreas 
urbanas do Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução 
Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Implan-
tação de Conjunto Habitacional de Interesse Social. Definir parâmetros 
para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo 
Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos 
a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Implantação de Conjunto Habitacional de Interesse Social: Atividade 
voltada a implantação de habitações na modalidade casa ou apartamento, 
destinadas à moradia de população de baixa renda assim considerada pela 
legislação em vigor;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da 
Atividade aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com 
as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes determinadas pela SMMA;

2.4 Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais: documento 
que apresenta, detalhadamente, todas as medidas mitigadoras e compensa-
tórias e os programas ambientais propostos no RAS;

2.5 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.6 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.7 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a ori-
gem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Os loteamentos a serem implantados em área de expansão urbana serão 
submetidos a consulta junto ao IAP, com relação a destinação das Áreas 
de Reserva Legal.

A implantação de Conjunto Habitacional de Interesse Social não será permi-
tida em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação 
e em área de preservação ecológica.

O Licenciamento Simplificado - LS para Atividades de Implantação de 
Conjuntos Habitacionais de Interesse Social será de acordo com a Resolu-
ção n° 412/09 - CONAMA e Portaria n° 165/15 – IAP, devendo:

a) Será aplicado o licenciamento ambiental simplificado - LS se houver o 
atendimento de no mínimo os seguintes critérios:
− implantação, de sistemas de abastecimento de água potável, coleta 

e tratamento de esgoto sanitário, nos locais não dotados de sistema 
público de esgotamento sanitário e destinação adequada,

− a coleta e disposição adequada de resíduos sólidos e manejo de 
águas pluviais que contemple a retenção, captação, infiltração e lan-
çamento adequados dessas águas,

− soluções para energia elétrica domiciliar,
− destinação de áreas para circulação, implantação de equipamen-

tos urbanos e comunitários, áreas verdes e espaços livres de uso 
público, que garantam a qualidade e segurança ambiental do em-
preendimento, compatível com plano diretor e lei municipal de uso e 
ocupação do solo para a zona em que se situem.

A SMMA poderá fazer solicitações complementares para o licenciamento 
ambiental previsto nesta Instrução Normativa, quando os novos Conjuntos 
Habitacionais estiverem localizados em áreas objeto de restrições à ocupa-
ção estabelecidas por legislação específica.

b) Não será aplicado procedimento simplificado de licenciamento - LS quan-
do a Atividade:
- implicar em intervenção em Áreas de Preservação Permanente, ex-

ceto nos casos previstos na Lei Federal n° 12.651/12;
- implicar em supressão de árvores nativas do estágio médio e avança-

do de regeneração;
- estiver localizada em:
- áreas de risco, como as suscetíveis a erosões;
- áreas planas de fundo de vales, alagadiças ou sujeitas a inundações;
- aterros com material nocivo à saúde e áreas com suspeita de conta-

minação;
- áreas com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas 

exigências específicas das autoridades competentes;
- áreas onde a poluição impeça as condições sanitárias suportáveis.
- Áreas de interesse ambiental como: Reserva Legal, Unidades de 

Conservação e Mananciais de Abastecimento Público;
- O imóvel não poderá estar localizado a menos de 500,00 metros de 

locais tais como: pedreira, abatedouro, estação de tratamento de es-
goto, depósito de agrotóxicos, aterro sanitário, sistema retalhista  ISR 
(tanques de armazenamento de combustível destinada ao exercício 
da atividade de Transportador Revendedor Retalhista) e outras ativi-
dades incompatíveis com áreas residenciais;

O empreendedor, durante a implantação desta Atividade, deverá comunicar 
imediatamente a SMMA a identificação de impactos ambientais supervenien-
tes ao RAS, para manifestação deste órgão, e a adoção das providências 
que se fizerem necessárias.

A Autorização para supressão de vegetação, quando couber, deverá seguir 
os critérios estabelecidos no Artigo 3° da Resolução do CONAMA n° 369, 
de 2006.

A supressão da vegetação só poderá ser realizada quando do início das 
obras civis para a Implantação da Atividade objeto desta Instrução Norma-
tiva.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC;

c) por ocasião da solicitação do Habite-se deverá ser anexado ao requeri-
mento o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
– RGRCC, ANEXO 07.

5 PORTE DA ATIVIDADE

O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATO 

ADMINISTRATIVOÁrea Construída total
(m²)

Pequeno Até 2.000
LSMédio De 2.000 a 10.000

Grande De 10.000 a 100.000
Excepcional Acima 100.000 LP, LI

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse Social, ANEXO 

02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel deverá apresentar 

Procuração deste;
e) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
f) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
g) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

proprietário/, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de 
sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

i) Planta planialtimétrica georreferenciada do imóvel em escala adequada, 
elaborada por profissional habilitado, com coordenadas dos vértices no 
sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar 
“datum” horizontal SIRGAS 2000. Apresentar curvas de nível eqüidistan-
tes 2 (dois) metros entre si, plotando a divisão da área, as vias existentes, 
o uso atual do solo, remanescentes florestais as Áreas de Preservação 
Permanente existentes no imóvel (nascentes, margens de córregos, 
áreas úmidas, banhados, declividades). Locação da bordadura de bos-
que presente no imóvel. Indicação das árvores isoladas com diâmetro 
igual ou superior a 15 (quinze) cm, medindo a altura mínima de 1,30 
metros dentro do imóvel e em bem público (passeio), e outros elementos 
relevantes para análise;

j) Relatório Técnico contendo a localização, descrição, o projeto básico e o 
cronograma físico de implantação das obras com a respectiva anotação 
de responsabilidade técnica, contendo no mínimo;

k) Plano de Controle Ambiental – PCA, ANEXO 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Relatório técnico com base em sondagens de simples reconhecimento 
o seguinte: solos  textura (arenosa / argilosa), horizontes (espessuras), 
profundidade (topo rochoso), profundidade de lençol freático;

m) Quanto aos aspectos geológicos deverá ser verificada a presença de ero-
são (sulcos e ravinas), zonas úmidas, abatimentos, cascalho e blocos de 
rocha não alterados e coeficiente de permeabilidade do solo (ABNT/NBR 
7229/93 e 13969/97);

n) Relatório fotográfico com no mínimo 10 fotografias caracterizando o uso 
do solo do imóvel;

o) Relatório de Detalhamento dos Programas Ambientais, quando couber;
p) Partido urbanístico;
q) Projeto de tratamento do esgoto sanitário com base nas características 

do solo, coeficiente de infiltração e densidade de ocupação. Quando não 
existir rede de esgoto, poderá ser substituído por Projeto Hidrosanitário;

r) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE;

s) Projeto de sistema de drenagem pluvial;
t) Projeto de reuso de águas pluviais, de acordo com o estabelecido na 
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legislação municipal vigente.
u) Cópia da Outorga Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das 

Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos, inclusive para o 
lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de 
Outorga, se for o caso;

v) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando 
a Viabilidade de atendimento à demanda de água prevista, no caso do 
abastecimento de água ser pelo sistema público;

w) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

x) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

y) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

z) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15;

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse Social, ANEXO 
02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
d) Cópia da licença a ser renovada;
e) Publicação de súmula de Concessão de Licença Simplificada em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Simplificada, informando se 
houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de 
relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

j) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença Prévia - LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse Social, ANEXO 

02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome 

do empreendedor;
g) Planta do município com a localização da área, com poligonal definidora 

dos limites da Atividade georreferenciada e coordenadas dos vértices no 
sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar 
“datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices da poligonal devem ser 
determinados com precisão mínima de 1(um) metros. Locar na planta as 
edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade;

h) Projeto Preliminar de implantação do Conjunto Habitacional, contendo o 
memorial descritivo, elaborado por profissionais habilitados, acompanha-
do das respectivas ART’s, na forma da Lei, contendo no mínimo: 
-  Plantas planialtimétricas, contendo caracterização da área quanto 

ao relevo, hidrografia (rios, áreas úmidas, áreas de preservação per-
manente), solos, vegetação ocorrente no imóvel (bosques, árvores 
isoladas), aspectos geológicos e geotécnicos (comprovados median-
te Laudo hidrogeológico), em atenção ao disposto no artigo 3° da 
Lei Federal no 6.710995/79, bem como indicação de infra-estrutura 
existente e/ou a ser instalada, a saber: sistema de abastecimento de 
água, energia elétrica, esgotamento sanitário, linha telefônica, aces-
sos viários, áreas destinadas aos equipamentos sociais e de lazer;

-  Inventário Florestal (se o desmate requerido exceder a 15 ha.);
-  Projeto Técnico para Corte de espécies arbóreas, ANEXO 08 (quan-

do o desmate for inferior a 15ha);
-  Apresentação de no mínimo, 10 fotografias do local objeto da solicita-

ção;
i) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando 

a Viabilidade de atendimento à demanda de água prevista, no caso do 
abastecimento de água ser pelo sistema público;

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE. Caso não seja utilizada a rede publica apresentar estudo preliminar 
do sistema proposto;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

l) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse Social, ANEXO 

02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia da Licença Prévia;
e) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

g) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto 
das Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos, inclusive para 
o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de 
Outorga, se for o caso;

h) Apresentação da anuência previa emitida da vigilância Sanitária Munici-
pal para a Atividade;

i) Plano de Controle Ambiental – PCA, ANEXO 04, elaborado por profis-
sional habilitado;

j) Projeto do partido urbanístico, contendo a implantação das casas;
k) Planta topográfica;
l) Projeto de Terraplanagem, com memorial descritivo;
m) Projeto de rede coletora de esgoto com indicação da ETE, no caso de 

área não contemplada por rede publica de coleta, apresentar o sistema 
de tratamento a ser implantado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 05 ou 
06;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

p) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse Social, ANEXO 

02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional de Interesse So-

cial;
-  ANEXO 03. Certidão do Município de Uso e Ocupação do Solo;
-  ANEXO 04. Plano de Controle Ambiental – PCA;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC;
-  ANEXO 07. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC;
-  ANEXO 08. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N°10 - 002A - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária

Atividade Específica: 002A - Implantação de Conjuntos Habitacionais, 
exceto os de Interesse Social.

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental para a Atividade denominada Implantação de 
Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse Social, nas áreas ur-
banas do Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução 
Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Im-
plantação de Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse Social. 
Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem 
como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos 
Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Implantação de Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse So-
cial: Atividade voltada a implantação de habitações na modalidade casa ou 
apartamento, não destinadas à moradia de população de baixa renda assim 
considerada pela legislação em vigor;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Licença Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da 
Atividade, aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos nas próximas fases de sua implementação;

2.4 Licença de Instalação – LI: expedida na fase de conclusão dos proje-
tos, após obtenção da Licença Previa, autoriza a instalação da Atividade de 
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos 
aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicio-
nantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.5 Licença para Regularização de Atividade – LOR: expedida para Ativi-
dade já existente e com início de funcionamento comprovadamente anterior 
a 1998, para Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e enquadra-
da neste como passível de licenciamento, para obter sua regularização neste 
quesito ambiental. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de 
controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: 
projeto técnico simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Ativi-
dade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil, que estabelece os procedimentos necessários para o 
manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Constru-
ção Civil;

2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: do-
cumento emitido pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que 
possuem licença ambiental emitida pelo órgão ambiental pertinente, no qual 
são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quantidade e descrição 
dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;

2.8 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento emitido 
pelo receptador de Resíduos da Construção Civil, informando sobre a ori-
gem, a quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Os loteamentos a serem implantados em área de expansão urbana serão 
submetidos a consulta junto ao IAP, com relação a destinação das Áreas 
de Reserva Legal.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transpor-

te de Resíduos da Construção Civil - CTRs e os Certificados de Destina-
ção de Resíduos da construção Civil –CDRs, gerados na implantação da 
Atividade, para fins de fiscalização pela SMMA;

b) as empresas responsáveis pela Coleta e Transporte e pela Destinação 
Final dos resíduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instru-
ções Normativas SMMA - LA N° 6-001 e 6-001A respectivamente, e em 
conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos 
da Construção Civil – PMGRCC;

c) por ocasião da solicitação do Habite-se deverá ser anexado ao requeri-
mento o Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
– RGRCC, ANEXO 6.

5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.
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PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATO 

ADMINISTRATIVOÁrea Construída total 
(m²)

Pequeno Até 2.000

LP, LIMédio De 2.000 a 10.000
Grande De 10.000 a 40.000
Excepcional Acima 40.000

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 03;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis, atualizada 

em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
f) Planta do município com a localização da área, com poligonal definidora 

dos limites da Atividade georreferenciada e coordenadas dos vértices no 
sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar 
“datum” horizontal SIRGAS 2000. Os vértices da poligonal devem ser 
determinados com precisão mínima de 1(um) metros. Locar na planta as 
edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade. 

g) Projeto Preliminar de implantação do conjunto habitacional, contendo o 
memorial descritivo, elaborado por profissionais habilitados, acompanha-
do das respectivas ART’s, na forma da Lei, contendo no mínimo: 
-  Plantas planialtimétricas, contendo caracterização da área quanto 

ao relevo, hidrografia (rios, áreas úmidas, áreas de preservação per-
manente), solos, vegetação ocorrente no imóvel (bosques, árvores 
isoladas), aspectos geológicos e geotécnicos (comprovados median-
te Laudo hidrogeológico), em atenção ao disposto no artigo 3° da 
Lei Federal no 6.710995/79, bem como indicação de infra-estrutura 
existente e/ou a ser instalada, a saber: sistema de abastecimento de 
água, energia elétrica, esgotamento sanitário, linha telefônica, aces-
sos viários, áreas destinadas aos equipamentos sociais e de lazer;

-  Inventário Florestal (se o desmate requerido exceder a 15 ha.);
-  Projeto Técnico para Corte de espécies arbóreas, ANEXO 08 (quan-

do o desmate for inferior a 15ha);
-  Apresentação de no mínimo, 10 fotografias do local objeto da solicita-

ção;
h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subter-

râneos, anexar a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida 
pelo Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas 
– ANA, ou dispensa de Outorga, se for o caso;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar De-
claração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a 
Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestan-
do a Viabilidade de lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 
coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato 
existente entre esta e o Município, bem como informando a respectiva 
ETE. Caso não seja utilizada a rede publica apresentar estudo preliminar 
do sistema proposto;

k) No caso de lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, anexar 
a Outorga Prévia de Uso de Recursos Hídricos emitida pelo Instituto das 
Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA, ou dispensa 
de Outorga, se for o caso;

l) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de 
Energia Elétrica;

m) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circula-
ção regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme modelo 
aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2 Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

f) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social;
g) Cópia da Licença Prévia;
h) Publicação de súmula da Concessão de Licença Prévia em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

i) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto 
das Águas do Paraná para utilização de recursos hídricos, inclusive para 
o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de 
Outorga, se for o caso;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sani-
tários, apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e 
esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Apresentação da anuência previa emitida da vigilância Sanitária Munici-
pal para a Atividade;

l) Plano de Controle Ambiental – PCA, ANEXO 07, elaborado por profis-
sional habilitado;

m) Projeto de implantação das casas, elaborado por profissional habilitado;
n) Planta topográfica;
o) Projeto de rede coletora de esgoto com indicação da ETE, no caso de 

área não contemplada por rede publica de coleta, apresentar o sistema 
de tratamento a ser implantado;

p) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, 
simplificado ou completo conforme o enquadramento da Atividade nos 
critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da 
Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado e cadastrado na 
SMMA, de acordo com o contido no ANEXO 04 ou 05;

q) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

r) Cópia do Parecer Técnico do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional (IPHAN) relativo Diagnóstico do Patrimônio Arqueológico a ser 
apresentado a SMMA antes do início da implantação do empreendimen-
to, quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históri-
cos ou artísticos na área afetada;

s) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e 
condicionantes estabelecidas na Licença Prévia, informando se houve ou 
não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de relatório 
fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

t) Publicação de súmula do Pedido de Licença de Instalação em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 

impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

u) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender a regula-

mentação municipal instituída conforme estabelecido no §3° do Artigo 35 
do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 

procuração caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, ANEXO 02;
c) Cópia da licença a ser renovada;
d) Publicação de súmula de Concessão da Licença de Instalação em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

g) Publicação de súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação 
em jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), 
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 
dos respectivos jornais – originais);

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, 
o requerente deverá solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução Nor-
mativa para Atividade Florestal – AF/SMMA específica.

Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de ex-
tinção, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, assim como a Autorização para Transporte, caso neces-
sário.

Pra as Atividades que necessitem de serviços florestais deverão ser apresen-
tados juntamente com o RLA os estudos Floríticos e Faunístico pertinentes.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe 
sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível 
de licenciamento ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de 
licenciamento, como por exemplo, referente a readequações ou melhorias 
de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o 
encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo 

de Referência correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental im-

plantados, encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação 
atual do sistema justificando o motivo da readequação;

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensa-
ção Bancária) estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 
12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Ati-
vidade uma cópia dos Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem 
como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) aditivo(s) com a(s) empresa(s) ter-
ceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e disposição 
final dos resíduos gerados na Atividade.

Nos casos de readequação de licença ambiental vigente, em qualquer fase, 
devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 
empresa, o requerente deverá apresentar documentação conforme estabele-
cido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as 
plantas, elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos 
oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções e 
demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, esta-
dual e municipal, pertinentes a Atividade de que trata, assim como os afetos 
aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional;
-  ANEXO 03. Certidão de Uso e Ocupação do Solo, emitida pelo Município;
-  ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

simplificado – PGRCCS;
-  ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

completo – PGRCCC;
-  ANEXO 06. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

– RGRCC;
-  ANEXO 07. Projeto de Controle Ambiental – PCA;

-  ANEXO 08. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA- N°10- 003 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária

Atividade Específica: 003 - Parcelamento do solo urbano – Desmembra-
mento

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de 
licenciamento ambiental para a Atividade Parcelamento do solo urbano 
- Desmembramento de imóveis localizados nas áreas urbanas do Município 
de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para o licenciamento da Atividade denominada Par-
celamento do solo urbano - Desmembramento. Definir parâmetros para 
a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato 
Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a 
serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Parcelamento do solo urbano - Desmembramento: Atividade que 
consiste na subdivisão de gleba em lotes destinados ou não a edificação, 
com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique 
na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, 
modificação ou ampliação das já existentes;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 
órgão ambiental competente, verificando a satisfação das condições le-
gais e técnicas, licencia a localização, instalação, ampliação e a operação 
de Atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou 
potencialmente poluidoras ou daquelas que, sob qualquer forma, possam 
vir a causar degradação e/ou modificação ambiental, considerando as dis-
posições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Licença Simplificada - LS: expedida antes da implantação da 
Atividade aprova a localização e a concepção atestando a viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 
atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com 
as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou 
projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes determinadas pela SMMA;

2.4 Planta planialtimétrica: representação em uma só planta das informa-
ções planimétricas e altimétricas de um terreno, obtidas de levantamentos 
topográficos. Sua finalidade é fornecer o maior numero possível de infor-
mações da superfície representadas para efeitos de estudo, planejamento e 
viabilização de projetos. A planimetria permite representar os acidentes geo-
gráficos (naturais e artificiais) do terreno em função das coordenadas planas 
enquanto a altimetria fornece a essas representações um elemento a mais, o 
qual possibilita a representação das curvas de nível;

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral ne-
cessária para a solicitação do licenciamento ambiental, assim como a vali-
dade do Ato Administrativo a ser solicitado constam no Decreto Municipal n° 
10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal 
n° 12345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
As áreas objeto de licenciamento para Desmembramento devem estar ade-
quadas as dimensões mínimas definidas pelo Município, para o zoneamento 
onde estiver localizada.

As disposições da Lei nº. 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção 
da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica são aplicáveis na análise do 
Desmembramento.

Não poderão ser formados lotes não edificáveis por atingimento total de Área 
de Preservação Permanente – APP, ou parcial, se esta caracterizar inviabili-
dade de ocupação e uso do mesmo conforme índices estabelecidos para o 
zoneamento em que se encontre.

Conforme as especificidades e a localização da área a ser desmembrada, 
a SMMA poderá solicitar inclusão de projetos de recomposição paisagística 
e outros estudos ou procedimentos que julgar necessários, nos termos da 
legislação pertinente.

5 PORTE DA ATIVIDADE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante 
do quadro abaixo. Constam também neste quadro os Atos Administrativos 
a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATO 

ADMINISTRATIVOÁrea original
(m²)

Pequeno Até 600

LSMédio De 600 a 5.000
Grande De 5.000 a 10.000
Excepcional Acima de 10.000

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Licença Simplificada – LS

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 
procuração caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Atividade Desmembramento, ANEXO 02;
c) Cadastro de Usuário Ambiental;
d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, modelo ANE-

XO 03;
e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

proprietário, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua 
emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção VIII do Decreto Municipal 
n° 10996/16;

h) Planta planialtimétrica georreferenciada do imóvel em escala adequada, 
elaborada por profissional habilitado e cadastrado na SMMA, com coor-
denadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em 
ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Apresentar 
curvas de nível eqüidistantes 2 (dois) metros entre si, plotando a divisão 
da área, as vias existentes, o uso atual do solo, remanescentes florestais 
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as Áreas de Preservação Permanente existentes no imóvel (nascentes, 
margens de córregos, áreas úmidas, banhados, declividades). Locação 
da bordadura de bosque presente no imóvel, quando houver. Indicação 
das árvores isoladas com diâmetro igual ou superior a 15 (quinze) cm, 
medindo a altura mínima de 1,30 metros dentro do imóvel e em bem 
público (passeio), e outros elementos relevantes para análise;

i) Anuência expedida pela Vigilância Sanitária Municipal;
j) Projeto de Desmembramento, elaborado por profissional habilitado e ca-

dastrado na SMMA, constando como informações mínimas:
-  do lote existente: número da quadra e lote, inscrição imobiliária;
-  do(s) lote(s) formado(s): área e cotas;
-  os recursos ambientais existentes no terreno (hídricos; cobertura ve-

getal);
-  pontos de referência próximos de modo a facilitar o acesso e a identi-

ficação da área em análise;
-  nome dos confrontantes;
-  indicar as principais ruas de acesso e as denominações oficiais;
-  indicação do Norte Magnético.

k) Memorial Descritivo do projeto de desmembramento, elaborado por 
profissional habilitado, contendo:
-  características da área (topografia, recursos hídricos, cobertura 

vegetal);
 - descrição das áreas protegidas por lei (faixa marginal dos corpos 

d’água naturais ou canalizados, nascentes, declividade superior a 
30% e outras Áreas de Preservação Permanentes);

 - área total e área a desmembrar; confrontantes;
 - outras informações específicas da área.

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elabora-
ção dos documentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe perti-
nentes;

m) Publicação de súmula de Pedido de Licença Simplificada em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jor-
nais – originais);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n° 12345/15, quando 
couber;

Obs.:
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plan-
tas elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impres-
sas assinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, 
nos formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exi-
gências: 
a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-

ção (“spline”);
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras ins-
tituições envolvidas no licenciamento ambiental em questão, sempre que 
entender necessário.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

8 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

9 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico 
desta Atividade, no site SMMA.

-  ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento – RLA;
-  ANEXO 02. Cadastro da Atividade Desmembramento;
-  ANEXO 03. Certidão do Município de Uso e Ocupação do Solo.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA - AF- N° 11- 001 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 11 - Atividade Florestal

Atividade Específica: 001 - Supressão de Vegetação Secundária em 
Estágio Inicial de Regeneração

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de 
Autorização Florestal para a Supressão de Vegetação Secundária em Es-
tagio Inicial de Regeneração na área urbana do Município de Ponta Grossa 
- Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para a Autorização Florestal de Supressão de Vege-
tação Secundária em Estágio Inicial de Regeneração. Definir parâmetros 
ambientais e indicar Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados, 
com respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, a 
supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração 
em área urbana, o aproveitamento do material lenhoso, corte de espécies 
florestais nativas isoladas e plantadas em área urbana consolidada, 
supressão de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente, 
conforme estabelecido em respectivas Instruções Normativas – AF, expedida 
pela SMMA;
1.2 Autorização Florestal (AF): Ato Administrativo expedido pela SMMA que 
autoriza a supressão ou manejo de vegetação, conforme estabelecido em 
Instruções Normativas específicas;

2.3 Corte / Supressão: Termo que se aplica a remoção de toda e qualquer 
árvore independente do seu estagio de desenvolvimento;

2.4 Reposição florestal (RF): É a compensação do volume de matéria-
prima florestal extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima 
resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de 
cobertura florestal;

2.5 Vegetação Primaria: vegetação de máxima expressão local, com grande 
diversidade biológica, sendo os efeitos das ações antrópicas mínimos, a pon-
to de não afetar significativamente suas características originais de estrutura 
e de espécies;

2.6 Vegetação Secundaria ou em Regeneração: vegetação resultante dos 
processos naturais de sucessão, apos supressão total ou parcial da vege-
tação primaria por ações antrópicas ou causas naturais, podendo ocorrer 
árvores remanescentes da vegetação primaria;

2.7 Vegetação Secundária em Estágio Inicial de regeneração em Cam-
pos de Altitude:
a)  remanescentes de vegetação campestre com porção subterrânea inci-

piente ou ausente;
b)  fisionomia herbácea aberta, com índice de cobertura vegetal viva inferior 

a 50%, medido no nível do solo;
c) representatividade de espécies exóticas ou ruderais correspondendo a 

50% ou mais, da cobertura vegetal viva;
d) ausência ou presença esporádica de espécies raras e endêmicas;
e) as espécies mais comuns, indicadoras do estagio inicial de regeneração, 

entre outras, podem ser consideradas: bracatinga (Mimosa scabrella), 
vassourão (Vernonia discolor), aroeira (Schinus terebenthifolius), jacati-
rão (Tibouchina selowiana e Miconia circrescens), embauba (Cecropia 
adenopus), marica (Mimosa bimucronata), taquara (Bambusaa spp) – 
(Anexo 1 - Resolução CONAMA Nº 423/2010).

2.8 Vegetação Secundária em Estágio Médio de regeneração em Cam-
pos de Altitude: 
a) áreas que sofreram ação antrópica com pouco ou nenhum comprometi-

mento da parte subterrânea da vegetação, ou que estejam em processo 
de regeneração após ação antrópica mediante supressão da parte aérea 
e subterrânea da vegetação;

b) fisionomia herbácea ou herbáceo-arbustiva, com índice de cobertura ve-
getal viva superior a 50%, medido no nível do solo;

c)  representatividade de espécies exóticas e/ou ruderais, inferior a 50% da 
cobertura vegetal viva;

d)  presença esporádica de espécies raras e endêmicas;
e)  espécies indicadoras conforme Anexo 1 da Resolução CONAMA Nº 

423/2010, apresentado no ANEXO 4 desta IN.

2.9 Vegetação Secundária em Estágio Avançado de regeneração em 
Campos de Altitude: 
a)  áreas com ação antrópica moderada sem comprometimento da estrutura 

e fisionomia da vegetação, ou que tenham evoluído a partir de estágios 
médios de regeneração;

 
b)  fisionomia herbácea ou herbáceo-arbustiva, com índice de cobertura ve-

getal viva superior a 50%, medido no nível do solo;
 
c)  ocorrência de espécies exóticas ou ruderais, correspondendo ao máximo 

de 30% da cobertura vegetal viva no nível do solo;
 
d)  presença de espécies raras e endêmicas;
 
e)  eventual ocorrência de espécies lenhosas;
 
f)  espécies indicadoras, Anexo 1 da Resolução CONAMA Nº 423/2010, 

apresentado no ANEXO 4 desta IN.

2.10 Árvore Nativa Isolada: são aquelas árvores situadas fora das comu-
nidades vegetais florestais ou nativas, cujas copas ou partes aéreas não 
estejam em contato entre si, destacando-se da paisagem como indivíduos 
isolados.

2.11 Arborização Urbana: Indivíduos arbóreos naturais ou plantados, na-
tivos ou exóticos, localizados nas áreas destinadas ao passeio (calçadas).

2.12 Praças e parques: Áreas urbanas Arborizadas, associadas a 
equipamentos públicos de lazer, recreação e paisagismo estabelecido por 
legislação para tal finalidade.

2.13 Unidades de conservação (UC): Espaço territorial e seus recursos 
ambientais incluindo as águas jurisdicionais, com características naturais 
relevantes, legalmente instituída pelo poder público, com objetivos de con-
servação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual 
se aplicam garantias adequadas de proteção.

2.14 Área de Preservação Permanente (APP): Definidas pela Lei Federal 
nº 12.651/12 e pela Lei Estadual nº11054/95 e posteriores atualizações.

2.15 Área Verde Urbana: São As Áreas definidas pela Lei Municipal nº 
10408/10, as Zonas verdes Especiais – ZVE conforme o Zoneamento Muni-
cipal, e as áreas destinadas a Reserva Legal situadas no Perímetro urbano 
ou de expansão urbana. 

2.16 Remanescente Florestal Urbano: Áreas localizadas dentro do 
perímetro urbano de Ponta Grossa as quais possuem cobertura vegetal 
significativa e não são classificadas como Praças, Parques, Unidades de 
conservação, Área de Preservação Permanente e Área verde Urbana.

2.17 Remanescente Florestal de Mata Atlântica: Área com cobertura 
vegetal conforme parâmetros definidos pela Resolução CONAMA 010/93 
e 002/94 assim como suas posteriores atualizações, podendo as praças, 
parques, unidades de conservação, Áreas verdes Urbanas e remanescentes 
Florestais Urbanos ser classificados concomitantemente como Remanescen-
te de Mata Atlântica.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite para requerer a Autorização 
Florestal, assim como a validade deste Ato Administrativo constam do Decre-
to Municipal n° 10996/16.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A presente Instrução Normativa é aplicável a Atividade Florestal de Supres-
são de Vegetação Secundária em Estagio Inicial de Regeneração locali-
zada na área urbana do Município.

Quando esta Atividade for localizada em área de expansão urbana, consi-
derada aquela que teve perímetro demarcado após a data de início de vigên-
cia da Lei 11.428/2006, o requerimento deverá ser submetido previamente à 
análise do órgão ambiental estadual – IAP.

Quando esta Atividade for localizada na área rural do Município o requeri-
mento deverá ser feito junto ao órgão estadual ambiental – IAP.

Nos casos de supressão de espécies constantes da Lista de Espécies Arbó-
reas Ameaçadas de Extinção - IAP, independente de ser em área urbana ou 
rural, a Autorização Florestal deverá ser requerida junto ao órgão estadual 
ambiental – IAP, bem como a Autorização para Transporte (DOF), caso ne-
cessário.

A supressão da vegetação somente será permitido nas seguintes condi-

ções:
I - Para fins de edificações (Atividades imobiliárias).
II - Árvores que ponham em risco a vida e ao patrimônio público ou privado.

As disposições da Lei nº. 11.428/06, sobre a utilização e proteção da vege-
tação nativa do Bioma Mata Atlântica são aplicadas na análise do pedido de 
supressão de vegetação, juntamente com a legislação estadual e federal. 

Conforme as especificidades e a localização da área de vegetação a ser 
suprimida, a SMMA solicitará Compensação Ambiental e projetos de re-
composição paisagística que julgar necessários, nos termos da legislação 
pertinente.

Toda Autorização Florestal, de acordo com estabelecido no §5° do Artigo 97 
da Lei Municipal 11.233/12, quando concedida pela SMMA, ficará vinculada a 
subscrição de Termo de Compromisso para a restauração de floresta, no qual 
será especificado o numero de indivíduos a serem repostos para cada árvore 
suprimida, correspondentes a espécie que foi suprimida.

Os proprietários de imóveis que, mediante verificação socioeconômica efe-
tuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, forem declarados hi-
possuficientes, conforme estabelecido no §7° do Artigo 97 da Lei Municipal 
11.233/12 ficarão desobrigados da subscrição de Termo de Compromisso 
para a restauração de floresta. 

As espécies de árvores que farão parte da compensação serão determinadas 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e deverão ter no mínimo altu-
ra de 2,5m (dois metros e meio) podendo ser plantadas no mesmo imóvel, 
seguindo diretriz estabelecida na Instrução Normativa – SMMA, ou doação 
à Prefeitura Municipal, devendo ser plantadas na mesma micro-bacia hidro-
gráfica.

Fonte: CONAMA 002/94

5 DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORES-
TAL – AF
Quando a obtenção da Autorização Florestal estiver vinculada a uma Ativi-
dade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, o seu requerimento 
deverá ser protocolado junto com o requerimento de Licenciamento da Ativi-
dade, de tal forma que seu número seja vinculado a este para que a análise 
dos pedidos ocorra de forma concomitante.

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo pro-
curação caso o requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro de Usuário Ambiental;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 02;
d) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pes-

soa Física (CPF), se o requerente for pessoa física;
 ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver alte-

ração no período;
e) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requeri-

mento deverá apresentar procuração conforme ANEXO 03;
f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 

empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção IX do Decreto Municipal n° 
10996/16;

h) Planta de localização do imóvel georreferenciada, com coordenadas dos 
vértices no sistema de projeção UTM ou geográfica. Em ambos os casos, 
utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Identificar ruas de acesso, con-
frontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência 
de nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescen-
tada a planta de localização a declaração de que a área dista 50m (cin-
quenta metros) destes recursos naturais, assinada pelo proprietário da 
área e pelo técnico responsável pela obra com a respectiva ART, quitada;

i) Levantamento florístico contendo as espécies de gramíneas, herbáceas, 
arbustos e árvores, com descritivo das mesmas (nome comum e nome 
científico) e no mínimo 30 fotos, determinar os estágios de regeneração 
(sucessionais) da vegetação nativa, conforme Resolução do CONAMA nº 
33/94, caracterizando a fitofisionomia vegetal elaborada com metodolo-
gia e suficiência amostral adequadas, levantamento qualitativo e quanti-
tativo da vegetação proposta para supressão, estimativa do volume da 
matéria-prima (lenha) florestal a ser gerada pela supressão, levantamen-
to individual das espécies de árvores consideradas imunes ao corte e 
ameaçadas de extinção e metodologias de coleta e análise dos dados de 
campo. O levantamento florístico deverá ser disponibilizado em 2(duas) 
vias impressas assinado pelo responsável técnico com a respectiva ART, 
quitada;

Obs: 
(1) levantamento quantitativo de árvores propostas para supressão deverá 

ser apresentado na forma de tabela contendo, por espécie, o Diâmetro 
Altura do Peito - DAP médio, altura média e área basal média, conforme 
legislação vigente e normas administrativas reguladoras;

(2) As plantas deverão ser disponibilizadas em 2(duas) vias impressas assi-
nadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em meio 
digital editável;

(3) O arquivo em meio digital deverá ser apresentado, preferencialmente, no 
formato shapefile (SHP). Aceitam-se, também, os formatos DXF, DWG ou 
DGN, desde que obedecidas às seguintes exigências:

- Elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suaviza-
ção (“spline”);

- Fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas;
(4) Deverá ser apresentada cópia das Anotações de Responsabilidade Téc-

nica (ART) referentes a planta elaborada;

j) Publicação de súmula de Pedido de Autorização Ambiental Florestal em 
jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, con-
forme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publica-
ções deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber;

Obs.: 
(1)  o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
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6 OBSERVAÇÕES GERAIS

A SMMA poderá solicitar, ao requerente, outros documentos e/ou informa-
ções complementares referentes ao empreendedor ou a outras instituições 
envolvidas na Autorização Florestal em questão, sempre que entender ne-
cessário.

A SMMA pode solicitar maiores informações ao requerente sobre a área a ser 
trabalhada como: projeto executivo simplificado demonstrando confrontan-
tes, capacidade volumétrica trabalhada, local de destino do material, áreas 
de preservação permanente, corpos hídricos próximos, entre outras;
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e plantas 
elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.

No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, a 
Autorização Florestal somente será expedida conjuntamente com a Licença 
Ambiental de Instalação ou Simplificada da Atividade.

Deverá ser recolhida a Taxa Ambiental correspondente, conforme estabe-
lecido na Lei Municipal n° 12345/15, apenas no caso de requerimentos de 
Autorização Florestal desvinculados de Atividade passível de Licenciamento 
Ambiental Municipal.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

7 BASE LEGAL

Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

8 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

- Anexo 01. Requerimento de Autorização Florestal – RAF;
- Anexo 02. Certidão do Município de Uso e Ocupação do Solo;
- Anexo 03. Modelo de Procuração;
- Anexo 04. Lista de Espécies da Região Sul.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA - AF- N° 11- 002 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 11 - Atividade Florestal

Atividade Específica: 002 - Aproveitamento de material lenhoso, para exem-
plares secos, em pé e/ou caídos naturalmente, em áreas de ocorrência de 
acidente natural em área urbana.

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de 
Autorização Florestal para o Aproveitamento de material lenhoso, para 
exemplares secos, em pé e/ou caídos naturalmente, em áreas de ocor-
rência de acidente natural em área urbana no Município de Ponta Grossa 
- Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para a Autorização Florestal de Aproveitamento de 
material lenhoso, para exemplares secos, em pé e/ou caídos natural-
mente, em áreas de ocorrência de acidente natural em área urbana. De-
finir parâmetros ambientais e indicar Estudos Ambientais mínimos a serem 
apresentados, com respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, a 
supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração 
em área urbana, o aproveitamento do material lenhoso, corte de espécies 
florestais nativas isoladas e plantadas em área urbana consolidada, 
supressão de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente, 
conforme estabelecido em respectivas Instruções Normativas – AF, expedida 
pela SMMA;

2.2 Aproveitamento de material lenhoso: uso sem fins comerciais;

2.3 Área de ocorrência de acidente natural: área atingida por vendaval, 
desmoronamento, enchentes, entre outros;

2.4 Área Urbana: é aquela que atende aos seguintes critérios:
a) definição legal pelo poder público;
 
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana: malha viária com canalização de águas pluviais, rede 
de abastecimento de água;
 rede de esgoto;
 distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
 recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
 tratamento de resíduos sólidos urbanos;
 densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km²;

2.5 Autorização Florestal (AF): Ato Administrativo expedido pela SMMA que 
autoriza a supressão ou manejo de vegetação, conforme estabelecido em 
Instrução Normativa específica.

2.6 Reposição florestal (RF): É a compensação do volume de matéria-
prima florestal extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima 
resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de 
cobertura florestal.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite para requerer a Autorização 
Florestal, assim como a validade deste Ato Administrativo constam do Decre-
to Municipal n° 10996/16.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS  
Esta Instrução Normativa se aplica apenas a exemplares secos situados em 
área urbana.

Quando esta Atividade for localizada em área de expansão urbana, consi-
derada aquela que teve perímetro demarcado após a data de início de vigên-
cia da Lei 11.428/2006, o requerimento deverá ser submetido previamente à 
análise do órgão ambiental estadual – IAP.

Quando esta Atividade for localizada na área rural do Município o requeri-
mento deverá ser feito junto ao órgão estadual ambiental – IAP.

A Autorização Florestal Municipal será limitada a 100 m³ para espécies em 
geral e, para as espécies ameaçadas de extinção o volume será limitado em 
até 15 m³ a cada 5 (cinco) anos, sem fins comerciais, por imóvel.

A Autorização somente será concedida se aprovada em laudo técnico elabo-
rado por profissionais habilitados, servidores da SMMA, com vistoria previa, 
cujo laudo deverá:

I – Em área de preservação permanente (APP): determinar o percentual 
de material lenhoso seco em pé ou caído, a permanecer no local para 
servir de nicho ecológico ou por representarem risco à não regeneração 
natural do sitio em que se encontram. Exigir a assinatura de Termo de 
Compromisso de Restauração da área;

II – Em terrenos de públicos e privados: conter relato da vistoria e a de-
liberação final;

Toda Autorização Florestal, de acordo com estabelecido no §5° do Artigo 97 
da Lei Municipal 11.233/12, quando concedida pela SMMA, ficará vinculada a 
subscrição de Termo de Compromisso para a restauração de floresta, no qual 
será especificado o numero de indivíduos a serem repostos para cada árvore 
suprimida, correspondentes a espécie que foi suprimida.

Os proprietários de imóveis que, mediante verificação socioeconômica efe-
tuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, forem declarados hi-
possuficientes, conforme estabelecido no §7° do Artigo 97 da Lei Municipal 
11.233/12 ficarão desobrigados da subscrição de Termo de Compromisso 
para a restauração de floresta. 

As espécies de árvores que farão parte da compensação serão determinadas 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e deverão ter no mínimo altu-
ra de 2,5m (dois metros e meio) podendo ser plantadas no mesmo imóvel, 
seguindo diretriz estabelecida na Instrução Normativa – SMMA, ou doação 
à Prefeitura Municipal, devendo ser plantadas na mesma micro-bacia hidro-
gráfica.

5 DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORES-
TAL – AF
Quando a obtenção da Autorização Florestal estiver vinculada a uma Ativi-
dade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, o seu requerimento 
deverá ser protocolado junto com o requerimento de Licenciamento da Ativi-
dade, de tal forma que seu número seja vinculado a este para que a análise 
dos pedidos ocorra de forma concomitante.
a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo pro-

curação caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Usuário Ambiental;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 02;
d) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pes-

soa Física (CPF), se o requerente for pessoa física; ou Contrato Social 
ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver alteração no período;

e) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requeri-
mento deverá apresentar procuração conforme ANEXO 03;

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção IX do Decreto Municipal n° 
10996/16;

h) Planta de localização do imóvel georreferenciada, com coordenadas dos 
vértices no sistema de projeção UTM ou geográfica. Em ambos os ca-
sos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Identificar ruas de acesso, 
confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos, rema-
nescentes florestais, reserva legal, reflorestamentos e a localização do 
objeto da solicitação. Na ausência de nascentes ou corpos hídricos na 
proximidade, deverá ser acrescentada a planta de localização a declara-
ção de que a área dista 50m (cinquenta metros) destes recursos naturais, 
assinada pelo proprietário da área e pelo técnico responsável pela obra 
com a respectiva ART, quitada;

i) Publicação de súmula de Pedido de Autorização Florestal em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber;

Obs.:
(1) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-

lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6 OBSERVAÇÕES GERAIS

A SMMA poderá solicitar, ao requerente, outros documentos e/ou informa-
ções complementares referentes ao empreendedor ou a outras instituições 
envolvidas na Autorização Florestal em questão, sempre que entender ne-
cessário.

A SMMA pode solicitar maiores informações ao requerente sobre a área a ser 
trabalhada como: projeto executivo simplificado demonstrando confrontan-
tes, capacidade volumétrica trabalhada, local de destino do material, áreas 
de preservação permanente, corpos hídricos próximos, entre outras.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plan-
tas elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.

No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, a 
Autorização Florestal somente será expedida conjuntamente com a Licença 
Ambiental de Instalação ou Simplificada da Atividade.

Deverá ser recolhida a Taxa Ambiental correspondente, conforme estabe-
lecido na Lei Municipal n° 12345/15, apenas no caso de requerimentos de 
Autorização Florestal desvinculados de Atividade passível de Licenciamento 
Ambiental Municipal.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

7 BASE LEGAL

Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

8 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.
- Anexo 01. Requerimento de Autorização Florestal – RAF;
- Anexo 02. Certidão do Município de Uso e Ocupação do Solo;

- Anexo 03. Modelo de Procuração;

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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INSTRUÇÃO NORMATIVA - AF- N° 11- 003 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 11 - Atividade Florestal

Atividade Específica: 003 - Corte de espécies florestais nativas e exóticas 
isoladas em áreas urbanas consolidadas.

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de Au-
torização Florestal para o Corte de espécies florestais nativas e exoticas 
isoladas em áreas urbanas consolidadas no Município de Ponta Grossa 
- Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para a Autorização Florestal de Corte de espécies 
florestais nativas e exóticas isoladas em áreas urbanas consolidadas. 
Definir parâmetros ambientais e indicar Estudos Ambientais mínimos a serem 
apresentados, com respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, a 
supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração 
em área urbana, o aproveitamento do material lenhoso, corte de espécies 
florestais nativas isoladas e plantadas em área urbana consolidada, 
supressão de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente, 
conforme estabelecido em respectivas Instruções Normativas – AF, expedida 
pela SMMA;

2.2 Espécies Nativas: as espécies, subespécies ou taxa inferiores 
ocorrentes dentro de sua área de distribuição natural presente ou passada;

2.3 Espécies Florestais Nativas isoladas: são aquelas árvores situadas 
fora das comunidades vegetais florestais ou nativas, cujas copas ou partes 
aéreas não estejam em contato entre si, destacando-se da paisagem como 
indivíduos isolados;

2.4 Espécies Exóticas: as espécies, subespécies ou taxa inferiores 
introduzidos fora da sua área natural de distribuição presente ou pretérita, 
incluindo qualquer parte, gametas, sementes, ovos ou propágulos dessas 
espécies que possam sobreviver e posteriormente reproduzir-se;

2.5 Espécies Exóticas Invasoras: as espécies exóticas cuja introdução ou 
dispersão ameaça ecossistemas, ambientes, populações, espécies e causa 
impactos ambientais, econômicos, sociais e/ou culturais;

2.6 Corte / Supressão: Termo que se aplica a remoção de toda e qualquer 
arvore independente do seu estagio de desenvolvimento;

2.7 Área Urbana consolidada: é aquela que atende aos seguintes critérios:
a)  definição legal pelo poder público;
 
b)  existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de 

infraestrutura urbana: malha viária com canalização de águas pluviais, 
rede de abastecimento de água; rede de esgoto; distribuição de energia 
elétrica e iluminação pública; recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 
tratamento de resíduos sólidos urbanos; densidade demográfica superior 
a cinco mil habitantes por km²;

2.8 Autorização Florestal (AF): Ato Administrativo expedido pela SMMA que 
autoriza a supressão ou manejo de vegetação, conforme estabelecido em 
Instrução Normativa específica;

2.9 Reposição Florestal (RF): É a compensação do volume de matéria-
prima florestal extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima 
resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de 
cobertura florestal;

2.10 Termo de compromisso de ajustamento de conduta (TAC): acordo 
ou compromisso assumido por alguém (pessoa física ou jurídica) que tenha 
praticado ato lesivo a direito difuso ou coletivo, como o meio ambiente.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite para requerer a Autorização 
Florestal, assim como a validade deste Ato Administrativo constam do Decre-
to Municipal n° 10996/16.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta Instrução Normativa se aplica apenas a espécies florestais nativas iso-
ladas em áreas urbanas consolidadas.

Quando esta Atividade for localizada em área de expansão urbana, consi-
derada aquela que teve perímetro demarcado após a data de início de vigên-
cia da Lei 11.428/2006, o requerimento deverá ser submetido previamente à 
análise do órgão ambiental estadual – IAP.

Quando esta Atividade for localizada na área rural do Município o requeri-
mento deverá ser feito junto ao órgão estadual ambiental – IAP.

Se houver supressão de espécies constantes da Lista de Espécies Arbóreas 
Ameaçadas de Extinção - IAP, a Autorização Florestal deverá ser solicita-
da junto ao órgão estadual ambiental – IAP, bem como a Autorização para 
Transporte (DOF).

A supressão da vegetação contemplada por esta Instrução Normativa so-
mente será permitida nas seguintes condições:
I. em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à realização 

da obra;
II. quando o estado fitossanitário da árvore a justificar;
III. quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente de queda;
IV. nos casos em que a árvore esteja causando comprováveis danos perma-

nentes ao patrimônio público ou privado;
V. nos casos em que a árvore ponha em risco a vida e o patrimônio publico 

e privado; Por ocasião do requerimento de AF para mais de uma árvore 
isolada na área de interesse, deverá ser entregue o levantamento deta-
lhado de todas as árvores isoladas existentes, contendo as seguintes 
informações:
-  identificação das espécies, contemplando o nome científico e popular, 

altura do fuste, diâmetro na altura do peito, quantidade e volume. 
-  marcação das árvores em campo, através de números indicativos, que 

deverão permanecer marcados até o momento da vistoria;
-  fotos das árvores solicitadas para o corte, aerofotos ou imagens de 

satélite com indicação das árvores propostas para supressão;
-  planta ou croqui com a localização dos exemplares arbóreos, com indi-

cação das coordenadas geográfica de cada árvore, determinadas para 
por aparelho de GPS. Sistema UTM, DATUM Sirgas 2000;

-  a periodicidade de corte será de no mínimo 5 (cinco)anos;

Toda Autorização Florestal, de acordo com estabelecido no §5° do Artigo 97 
da Lei Municipal 11.233/12, quando concedida pela SMMA, ficará vinculada 
a subscrição de Termo de Compromisso para a restauração de Floresta, no 
qual será especificado o numero de indivíduos a serem repostos para cada 
árvore suprimida, correspondentes a espécie que foi suprimida.

Os proprietários de imóveis que, mediante verificação socioeconômica efe-
tuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, forem declarados hi-
possuficientes, conforme estabelecido no §7° do Artigo 97 da Lei Municipal 

11.233/12 ficarão desobrigados da subscrição de Termo de Compromisso 
para a restauração de floresta. 

As espécies de árvores que farão parte da compensação serão determinadas 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e deverão ter no mínimo altu-
ra de 2,5m (dois metros e meio) podendo ser plantadas no mesmo imóvel, 
seguindo diretriz estabelecida na Instrução Normativa – SMMA, ou doação 
à Prefeitura Municipal, devendo ser plantadas na mesma micro-bacia hidro-
gráfica.

5 DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORES-
TAL – AF
Quando a obtenção da Autorização Florestal estiver vinculada a uma Ativi-
dade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, o seu requerimento 
deverá ser protocolado junto com o requerimento de Licenciamento da Ativi-
dade, de tal forma que seu número seja vinculado a este para que a análise 
dos pedidos ocorra de forma concomitante.
a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo pro-

curação caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Usuário Ambiental;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 02;
d) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pes-

soa Física (CPF), se o requerente for pessoa física; ou Contrato Social 
ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver alteração no período;

e) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requeri-
mento deverá apresentar procuração conforme ANEXO 03;

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção IX do Decreto Municipal n° 
10996/16;

h) Planta de localização do imóvel georreferenciada, com coordenadas dos 
vértices no sistema de projeção UTM ou geográfica. Em ambos os ca-
sos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Identificar ruas de acesso, 
confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos, rema-
nescentes florestais, reserva legal, reflorestamentos e a localização do 
objeto da solicitação. Na ausência de nascentes ou corpos hídricos na 
proximidade, deverá ser acrescentada a planta de localização a declara-
ção de que a área dista 50m (cinquenta metros) destes recursos naturais, 
assinada pelo proprietário da área e pelo técnico responsável pela obra 
com a respectiva ART, quitada;

i) Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas, Anexo 04;
j) Publicação de súmula de Pedido de Autorização Florestal em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber;

Obs.: 
(1) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6 OBSERVAÇÕES GERAIS
A SMMA poderá solicitar, ao requerente, outros documentos e/ou informa-
ções complementares referentes ao empreendedor ou a outras instituições 
envolvidas na Autorização Florestal em questão, sempre que entender ne-
cessário.

A SMMA pode solicitar maiores informações ao requerente sobre a área a ser 
trabalhada como: projeto executivo simplificado demonstrando confrontan-
tes, capacidade volumétrica trabalhada, local de destino do material, áreas 
de preservação permanente, corpos hídricos próximos, entre outras;
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plan-
tas elaboradas por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.

No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, a 
Autorização Florestal somente será expedida conjuntamente com a Licença 
Ambiental de Instalação ou Simplificada da Atividade.

Deverá ser recolhida a Taxa Ambiental correspondente, conforme estabe-
lecido na Lei Municipal n° 12345/15, apenas no caso de requerimentos de 
Autorização Florestal desvinculados de Atividade passível de Licenciamento 
Ambiental Municipal.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

7 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

8 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

- Anexo 01. Requerimento de Autorização Florestal – RAF;
- Anexo 02. Certidão do Município de Uso e Ocupação do Solo;
- Anexo 03. Modelo de Procuração;
- Anexo 04. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

INSTRUÇÃO NORMATIVA - AF- N° 11- 004 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 11 - Atividade Florestal

Atividade Específica: 004 - Corte de espécies nativas e exóticas plantadas 
em imóvel urbano

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de Au-
torização Florestal para o Corte de espécies nativas e exóticas plantadas 
em imóvel urbano no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta 
Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para a Autorização Florestal do Corte de espécies 
nativas e exóticas plantadas em imóvel urbano. Definir parâmetros am-
bientais e indicar Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados, com 

respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, a 
supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração 
em área urbana, o aproveitamento do material lenhoso, corte de espécies 
florestais nativas isoladas e plantadas em área urbana consolidada, 
supressão de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente, 
conforme estabelecido em respectivas Instruções Normativas – AF, expedida 
pela SMMA;

2.2 Espécies Nativas: as espécies, subespécies ou taxa inferiores 
ocorrentes dentro de sua área de distribuição natural presente ou passada;

2.3 Espécies Exóticas: as espécies, subespécies ou taxa inferiores 
introduzidos fora da sua área natural de distribuição presente ou pretérita, 
incluindo qualquer parte, gametas, sementes, ovos ou propágulos dessas 
espécies que possam sobreviver e posteriormente reproduzir-se;

2.4 Espécies Exóticas Invasoras: as espécies exóticas cuja introdução ou 
dispersão ameaça ecossistemas, ambientes, populações, espécies e causa 
impactos ambientais, econômicos, sociais e/ou culturais;

2.5 Corte / Supressão: Termo que se aplica a remoção de toda e qualquer 
arvore independente do seu estagio de desenvolvimento;

2.6 Área Urbana consolidada: é aquela que atende aos seguintes critérios:
a) definição legal pelo poder público;
 
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana: malha viária com canalização de águas pluviais, rede 
de abastecimento de água;
 rede de esgoto;
 distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
 recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
 tratamento de resíduos sólidos urbanos;
 densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km²;

2.7 Autorização Florestal (AF): Ato Administrativo expedido pela SMMA que 
autoriza a supressão ou manejo de vegetação, conforme estabelecido em 
Instrução Normativa específica;

2.8 Reposição Florestal (RF): É a compensação do volume de matéria-
prima florestal extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima 
resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de 
cobertura florestal;

2.9 Termo de compromisso de ajustamento de conduta (TAC): acordo 
ou compromisso assumido por alguém (pessoa física ou jurídica) que tenha 
praticado ato lesivo a direito difuso ou coletivo, como o meio ambiente.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite para requerer a Autorização 
Florestal, assim como a validade deste Ato Administrativo constam do Decre-
to Municipal n° 10996/16.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta Instrução Normativa se aplica as espécies florestais nativas plantadas 
em imóvel urbano, exceto as espécies ameaçadas de extinção e integrantes 
de remanescentes florestais.

Quando esta Atividade for localizada em área de expansão urbana, consi-
derada aquela que teve perímetro demarcado após a data de início de vigên-
cia da Lei 11.428/2006, o requerimento deverá ser submetido previamente à 
análise do órgão ambiental estadual – IAP.

Quando esta Atividade for localizada na área rural do Município o requeri-
mento deverá ser feito junto ao órgão estadual ambiental – IAP.

Se houver supressão de espécies constantes da Lista de Espécies Arbóreas 
Ameaçadas de Extinção - IAP, a Autorização Florestal deverá ser solicita-
da junto ao órgão estadual ambiental – IAP, bem como a Autorização para 
Transporte (DOF).

A supressão da vegetação contemplada por esta Instrução Normativa so-
mente será permitida nas seguintes condições:
I. em terreno a ser edificado, quando o corte for indispensável à realização 

da obra;
II. quando o estado fitossanitário da árvore a justificar;
III. quando a árvore ou parte desta apresentar risco iminente de queda;
IV. nos casos em que a árvore esteja causando comprováveis danos perma-

nentes ao patrimônio público ou privado;
V. nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontornável 

ao acesso de veículos e pedestres;
VI. quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes 

arbóreos impossibilitarem o desenvolvimento adequado de árvores vizi-
nhas;

VII. quando se tratar de espécies invasoras, com propagação prejudicial 
comprovada.

Toda Autorização Florestal, de acordo com estabelecido no §5° do Artigo 97 
da Lei Municipal 11.233/12, quando concedida pela SMMA, ficará vinculada 
a subscrição de Termo de Compromisso para a restauração de Floresta, no 
qual será especificado o numero de indivíduos a serem repostos para cada 
árvore suprimida, correspondentes a espécie que foi suprimida.

Os proprietários de imóveis que, mediante verificação socioeconômica efe-
tuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, forem declarados hi-
possuficientes, conforme estabelecido no §7° do Artigo 97 da Lei Municipal 
11.233/12 ficarão desobrigados da subscrição de Termo de Compromisso 
para a restauração de floresta. 

As espécies de árvores que farão parte da compensação serão determinadas 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e deverão ter no mínimo altu-
ra de 2,5m (dois metros e meio) podendo ser plantadas no mesmo imóvel, 
seguindo diretriz estabelecida na Instrução Normativa – SMMA, ou doação 
à Prefeitura Municipal, devendo ser plantadas na mesma micro-bacia hidro-
gráfica.

5 DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORES-
TAL – AF

Quando a obtenção da Autorização Florestal estiver vinculada a uma Ativi-
dade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, o seu requerimento 
deverá ser protocolado junto com o requerimento de Licenciamento da Ativi-
dade, de tal forma que seu número seja vinculado a este para que a análise 
dos pedidos ocorra de forma concomitante.
a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo pro-

curação caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Usuário Ambiental;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 02;
d) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pes-

soa Física (CPF), se o requerente for pessoa física; ou Contrato Social 
ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver alteração no período;

e) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requeri-
mento deverá apresentar procuração conforme ANEXO 03;

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
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empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção IX do Decreto Municipal n° 
10996/16;

h) Planta de localização do imóvel georreferenciada, com coordenadas dos 
vértices no sistema de projeção UTM ou geográfica. Em ambos os ca-
sos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Identificar ruas de acesso, 
confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos, rema-
nescentes florestais, reserva legal, reflorestamentos e a localização do 
objeto da solicitação. Na ausência de nascentes ou corpos hídricos na 
proximidade, deverá ser acrescentada a planta de localização a declara-
ção de que a área dista 50m (cinquenta metros) destes recursos naturais, 
assinada pelo proprietário da área e pelo técnico responsável pela obra 
com a respectiva ART, quitada;

i) Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas, Anexo 04;
j) Publicação de súmula de Pedido de Autorização Florestal em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico(1), conforme 
modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos res-
pectivos jornais – originais);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber;

Obs.:
(1) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabe-
lecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6 OBSERVAÇÕES GERAIS
A SMMA poderá solicitar, ao requerente, outros documentos e/ou informa-
ções complementares referentes ao empreendedor ou a outras instituições 
envolvidas na Autorização Florestal em questão, sempre que entender ne-
cessário.

A SMMA pode solicitar maiores informações ao requerente sobre a área a ser 
trabalhada como: projeto executivo simplificado demonstrando confrontan-
tes, capacidade volumétrica trabalhada, local de destino do material, áreas 
de preservação permanente, corpos hídricos próximos, entre outras;
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plan-
tas elaboradas por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.

No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, a 
Autorização Florestal somente será expedida conjuntamente com a Licença 
Ambiental de Instalação ou Simplificada da Atividade.

Deverá ser recolhida a Taxa Ambiental correspondente, conforme estabe-
lecido na Lei Municipal n° 12345/15, apenas no caso de requerimentos de 
Autorização Florestal desvinculados de Atividade passível de Licenciamento 
Ambiental Municipal.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

7 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

8 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.
- Anexo 01. Requerimento de Autorização Florestal – RAF;
- Anexo 02. Certidão do Município de Uso e Ocupação do Solo;
- Anexo 03. Modelo de Procuração;
- Anexo 04. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA - AF- N° 11- 004 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 11 - Atividade Florestal

Atividade Específica: 004 - Supressão de espécies florestais exóticas em 
área de preservação permanente

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais 
previstas na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de 
Autorização Florestal para a Supressão de espécies florestais exóticas 
em área de preservação permanente, no Município de Ponta Grossa - Pr 
estabelece para esta Instrução Normativa-:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a docu-
mentação necessária para a Autorização Florestal de Supressão de es-
pécies florestais exóticas em área de preservação permanente. Definir 
parâmetros ambientais e indicar Estudos Ambientais mínimos a serem apre-
sentados, com respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, a 
supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração 
em área urbana, o aproveitamento do material lenhoso, corte de espécies 
florestais nativas isoladas e plantadas em área urbana consolidada, 
supressão de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente, 
conforme estabelecido em respectivas Instruções Normativas – AF, expedida 
pela SMMA;
1.3  Autorização Florestal (AF): Ato Administrativo expedido pela SMMA 
que autoriza a supressão ou manejo de vegetação, conforme estabelecido 
em Instruções Normativas específicas;

2.3 Áreas de Preservação Permanente - APP: áreas cobertas ou não por 
vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, 
a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gêni-
co de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 
humanas e especialmente protegidas nos termos da Lei 12.651/2012;

2.4 Corte / Supressão: Termo que se aplica a remoção de toda e qualquer 
árvore independente do seu estagio de desenvolvimento;

2.5 Espécies Nativas: as espécies, subespécies ou taxa inferiores 
ocorrentes dentro de sua área de distribuição natural presente ou passada;

2.6 Espécies Exóticas: as espécies, subespécies ou taxa inferiores 
introduzidos fora da sua área natural de distribuição presente ou pretérita, 
incluindo qualquer parte, gametas, sementes, ovos ou propágulos dessas 
espécies que possam sobreviver e posteriormente reproduzir-se;

2.7 Espécies Exóticas Invasoras: as espécies exóticas cuja introdução ou 
dispersão ameaça ecossistemas, ambientes, populações, espécies e causa 
impactos ambientais, econômicos, sociais e/ou culturais;

2.8 Distribuição Natural: ambiente natural onde uma espécie se originou e 
evoluiu, estando em equilíbrio natural com a biota respectiva;

2.9 Ecossistema: conjunto formado por todos os fatores bióticos e abióticos 
que atuam simultaneamente sobre determina área geográfica;

2.10 Invasão Biológica: processo de ocupação de ambiente natural por 
espécies exóticas, provocando impactos ambientais negativos, como 
alteração no meio abiótico, competição, hibridação, deslocamento de 
espécies nativas, entre outros;

2.11 Introdução: entrada intencional ou acidental de espécimes em locais 
fora da área de distribuição natural da espécie. Além do ato de ingresso nas 
fronteiras estaduais, inclui a guarda e manutenção continuada a qualquer 
tempo;

2.12 Controle de Espécies Exóticas Invasoras: aplicação de métodos 
físicos, químicos ou biológicos que resultem da redução e, sempre que 
desejável e possível, na erradicação de populações de espécies exóticas 
invasoras;

2.13 Espécies com Risco Iminente de Introdução/Invasão: espécies que 
não se encontram em ambientes naturais no estado, porém têm histórico 
de invasão e sua chegada é iminente por estarem contidas em cativeiro, 
próximas a divisas estaduais, haver interesse econômico ou situações 
análogas. Estão listadas com vistas a gerar medidas preventivas para evitar 
sua introdução e invasão.

2.14 Reposição florestal (RF): É a compensação do volume de matéria-
prima florestal extraído de vegetação natural pelo volume de matéria-prima 
resultante de plantio florestal para geração de estoque ou recuperação de 
cobertura florestal;

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite para requerer a Autorização 
Florestal, assim como a validade deste Ato Administrativo constam do Decre-
to Municipal n° 10996/16.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A presente Instrução Normativa é aplicável a Atividade Florestal de Supres-
são de Supressão de espécies florestais exóticas em área de preservação 
permanente, para substituição com espécies florestais nativas, através de 
Projeto Técnico.

Os procedimentos inerentes a Atividade contemplada nesta Instrução deve-
rão atender, juntamente com o contido nas demais legislações federais e 
estaduais pertinentes, ao estabelecido na:
-  Lei Federal nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 que dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa entre essas a erradicação de 
espécies exóticas invasoras

-  Portaria IAP nº059 de 15 de abril de 2015 e suas revisões/republicações, 
que Reconhece a Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras para o Es-
tado do Paraná, estabelece normas de controle e dá outras providências.

Conforme as especificidades e a localização da área de vegetação a ser su-
primida, a SMMA solicitará compensação ambiental e projetos de recomposi-
ção paisagística que julgar necessários, nos termos da legislação pertinente.

Toda Autorização Florestal, de acordo com estabelecido no §5° do Artigo 97 
da Lei Municipal 11.233/12, quando concedida pela SMMA, ficará vinculada a 
subscrição de Termo de Compromisso para a restauração de floresta, no qual 
será especificado o numero de indivíduos a serem repostos para cada árvore 
suprimida, correspondentes a espécie que foi suprimida.

Os proprietários de imóveis que, mediante verificação socioeconômica efe-
tuada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, forem declarados hi-
possuficientes, conforme estabelecido no §7° do Artigo 97 da Lei Municipal 
11.233/12 ficarão desobrigados da subscrição de Termo de Compromisso 
para a restauração de floresta. 

As espécies de árvores que farão parte da compensação serão determinadas 
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e deverão ter no mínimo altu-
ra de 2,5m (dois metros e meio) podendo ser plantadas no mesmo imóvel, 
seguindo diretriz estabelecida na Instrução Normativa – SMMA, ou doação 
à Prefeitura Municipal, devendo ser plantadas na mesma micro-bacia hidro-
gráfica.

O Projeto Técnico/Plano de recomposição vegetal com espécies nativas 
da região e paisagísticas deverá conter:
a) Caracterização da vegetação remanescente existente na área do plano/

projeto;
b) Descrição qualitativa e quantitativa e origem das espécies indicadas para 

a recomposição da vegetação nativa local;
c) Sistema de plantio e de condução, com as devidas recomendações dos 

tratos culturais e silviculturais;
d) Cronograma de execução de manutenção e/ou monitoramento do plano/

projeto de recomposição, sendo que o intervalo entre o corte das espé-
cies exóticas e a recomposição com espécies nativas não exceda a seis 
meses, exceto no caso de projeto aprovado pela SMMA de regeneração 
natural com os devidos controles

Obs: 
(1) As plantas deverão ser disponibilizadas em 2(duas) vias impressas as-

sinadas pelos responsáveis técnicos e pelo contratante, e uma via em 
meio digital editável.

(2) O arquivo em meio digital deverá ser apresentado, preferencialmente, no 
formato shapefile (SHP). Aceitam-se, também, os formatos DXF, DWG ou 
DGN, desde que obedecidas às seguintes exigências: 
- Elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suavi-

zação (“spline”);
- Fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.

Deverão ser apresentados anualmente à SMMA, a contar da data de implan-
tação do Projeto Técnico, os relatórios anuais da área nele contemplada, 
com registro fotográfico, por um prazo mínimo de 36 (trinta e seis) meses.

5 DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORES-
TAL – AF

Quando a obtenção da Autorização Florestal estiver vinculada a uma Ativi-
dade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, o seu requerimento 
deverá ser protocolado junto com o requerimento de Licenciamento da Ativi-
dade, de tal forma que seu número seja vinculado a este para que a análise 
dos pedidos ocorra de forma concomitante.
a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo pro-

curação caso o requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Usuário Ambiental;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo, ANEXO 02;
d) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pes-

soa Física (CPF), se o requerente for pessoa física; ou Contrato Social 
ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver alteração no período;

e) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requeri-
mento deverá apresentar procuração conforme ANEXO 03;

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do 
empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato 
de locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atuali-
zada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver 
irregular ou comprometida, conforme exigências para casos imobiliários 
excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção IX do Decreto Municipal n° 
10996/16;

h) Inventário Florestal em duas vias impressas, elaborado por profissional 
habilitado, contendo, o levantamento detalhado da vegetação, indicando 
o volume de madeira a ser extraído, por espécie, com Diâmetro Altura do 
Peito - DAP médio, altura média e área basal média, conforme legislação 
vigente e normas administrativas reguladoras, acompanhado da devida 
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quitada, do profissional 
habilitado, pela elaboração e execução;

i) Projeto Técnico/Plano de recomposição vegetal, elaborado por profis-
sional habilitado, conforme descrito no item 4 desta IN;

j) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quitada, do profissional 
habilitado, pela elaboração e execução do Projeto Técnico;

k) Publicação de súmula de pedido de Autorização Florestal em jornal de 
circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, conforme mo-
delo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações de-
verão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais);

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compen-
sação Bancária) no valor fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando 
couber;

Obs.: 
(1)  o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao esta-

belecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6 OBSERVAÇÕES GERAIS

A SMMA poderá solicitar ao requerente outros documentos e/ou informações 
complementares referentes ao empreendedor ou a outras instituições envol-
vidas na Autorização Florestal em questão, sempre que entender necessário.

A critério da SMMA poderão ser solicitadas informações complementares tais 
como, Avaliação Ambiental, imagens de satélite, fotos aéreas e ortofotocarta 
da área do plantio.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apre-
sentadas apenas para fins ilustrativos e não substituem os mapas e plantas 
elaborados por profissionais habilitados ou produzidos por órgãos oficiais.

No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, a 
Autorização Florestal somente será expedida conjuntamente com a Licença 
Ambiental de Instalação ou Simplificada da Atividade.

Deverá ser recolhida a Taxa Ambiental correspondente, conforme estabe-
lecido na Lei Municipal n° 12345/15, apenas no caso de requerimentos de 
Autorização Florestal desvinculados de Atividade passível de Licenciamento 
Ambiental Municipal.

Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao se-
tor responsável pelo licenciamento ambiental municipal na SMMA, bem como 
é de competência deste o monitoramento dos procedimentos aqui descritos, 
bem como a sua atualização.

7 BASE LEGAL
Esta instrução Normativa tem por base legal as leis, decretos, resoluções 
e demais instrumentos legais e normativos expedidos em âmbito federal, 
estadual e municipal, pertinentes a Atividade em questão, assim como os 
inerentes aos procedimentos por ela demandados.

8 ANEXOS
Os Anexos abaixo indicados estão disponibilizados no link especifico desta 
Atividade, no site SMMA.

- Anexo 01. Requerimento de Autorização Florestal – RAF;
- Anexo 02. Certidão do Município de Uso e Ocupação do Solo;
- Anexo 03. Modelo de Procuração;

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO
Secretário Municipal de Meio Ambiente

_____________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA 

SMMA/SMS N° 001/2016

Os secretários municipais de Meio Ambiente e da Saúde no uso de suas 
atribuições legais previstas no Decreto Municipal n° 10994/16, tendo em vista 
a necessidade de orientar a apresentação dos Planos de Gerenciamento de 
Resíduos de Serviços de Saúde na modalidade simplificada para Ativida-
des localizadas no Município de Ponta Grossa – PR estabelece para esta 
Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, o modelo simplificado para o PGRSS e 
instruir o seu preenchimento de modo a atender o contido nas Resoluções 
CONAMA n° 307/2002 e 358/05, ANVISA RDC 306/04 e no Decreto Muni-
cipal n° 10994/16.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Serviços de Saúde: todos os serviços relacionados com o atendimento à 
saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de 
trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necroté-
rios, funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento 
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e 
farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos de ensino e pes-
quisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; distribuidores de 
produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores de mate-
riais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à 
saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares. 
(Resolução CONAMA 358/2005);

2.2 Resíduos de serviços de saúde: são todos aqueles resultantes de 
atividades exercidas nos serviços de saúde, públicos ou privados, que por 
suas características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, 
exigindo ou não tratamento prévio à sua disposição final;

2.3 Manejo: o manejo dos RSS, segundo a RDC 306/04, é entendido como 
a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra estabeleci-
mento, desde a geração até a disposição final, incluindo as etapas de segre-
gação,a condicionamento, identificação, transporte interno, armazenamento 
temporário, tratamento, armazenamento externo, coleta e transporte externo 
e disposição final;
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2.4 Segregação: consiste na separação dos resíduos no momento e local de 
sua geração, de acordo com as características físicas, químicas, biológicas, 
o seu estado físico e os riscos envolvidos;

2.5 Acondicionamento: consiste no ato de embalar os resíduos segrega-
dos, em sacos ou recipientes que evitem vazamentos e resistam às ações de 
punctura e ruptura. A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve 
ser compatível com a geração diária de cada tipo de resíduo; 
2.6 Identificação: consiste no conjunto de medidas que permite o reconhe-
cimento dos resíduos contidos nos sacos e recipientes, fornecendo informa-
ções ao correto manejo dos RSS;

2.7 Transporte Interno - consiste no traslado dos resíduos dos pontos de ge-
ração até local destinado ao armazenamento temporário ou armazenamento 
externo com a finalidade de apresentação para a coleta;

2.8 Armazenamento Temporário: consiste na guarda temporária dos re-
cipientes contendo os resíduos já acondicionados, em local próximo aos 
pontos de geração, visando agilizar a coleta dentro do estabelecimento e 
otimizar o deslocamento entre os pontos geradores e o ponto destinado à 
apresentação para coleta externa. Não poderá ser feito armazenamento tem-
porário com disposição direta dos sacos sobre o piso, sendo obrigatória a 
conservação dos sacos em recipientes de acondicionamento;

2.9 Tratamento: Consiste na aplicação de método, técnica ou processo que 
modifique as características dos riscos inerentes aos resíduos, reduzindo ou 
eliminando o risco de contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano 
ao meio ambiente. O tratamento pode ser aplicado no próprio estabeleci-
mento gerador ou em outro estabelecimento, observadas nestes casos, as 
condições de segurança para o transporte entre o estabelecimento gerador e 
o local do tratamento. Os sistemas para tratamento de resíduos de serviços 
de saúde devem ser objeto de licenciamento ambiental, de acordo com a Re-
solução CONAMA nº. 237/1997 e são passíveis de fiscalização e de controle 
pelos órgãos de vigilância sanitária e de meio ambiente;

2.10 Armazenamento Externo: consiste na guarda dos recipientes de resí-
duos até a realização da etapa de coleta externa, em ambiente exclusivo com 
acesso facilitado para os veículos coletores;

2.11 Coleta e transporte externos: consistem na remoção do RSS do abrigo 
de resíduos (armazenamento externo) até a unidade de tratamento ou dispo-
sição final, utilizando-se técnicas que garantam a preservação das condições 
de acondicionamento e a integridade dos trabalhadores, da população e do 
meio ambiente, devendo estar de acordo com s orientações dos órgãos de 
limpeza urbana. A coleta e transporte externos de resíduos de saúde devem 
ser realizados de acordo com as normas NBR 12810 e NBR 14652 da ABNT 
e demais normativas pertinentes;

2.12 Disposição final de resíduos de serviços de saúde: consiste na dis-
posição de resíduos no solo, previamente preparado para recebê-los, obe-
decendo a critérios técnicos de construção e operação, e com licenciamento 
ambiental de acordo com a Resolução CONAMA nº237/97;

2.13 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saú-
de – PGRSS: Documento que aponta e descreve ações relativas ao manejo 
dos resíduos sólidos de serviços de saúde, observadas suas características, 
no âmbito dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à ge-
ração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 
tratamento e disposição final, bem como a proteção à saúde pública e ao 
meio ambiente;

2.14 Representante legal: pessoa física investida de poderes legais para 
praticar atos em nome da pessoa jurídica;

2.15 Responsável técnico - RT: profissional de nível superior legalmente 
habilitado, que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade 
técnica pelo serviço de saúde ou pela empresa processadora, conforme 
legislação vigente;

2.16 Manifesto de Transporte de Resíduos Sólidos - MTR: documento 
emitido pelas empresas habilitadas para o transporte dos resíduos sólidos de 
saúde no qual são fornecidas informações sobre o gerador, origem, quanti-
dade e descrição dos resíduos e seu destino; 

2.17 Certificado de Destinação Final de Resíduo - CDR: documento 
emitido pelo receptador de Resíduos Sólidos, informando sobre a origem, a 
quantidade e descrição e o destino final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, documentação necessária 
para o encaminhamento do PGRSS à analise da Comissão de Analise de 
PGRSS bem como, procedimentos para correção, apresentação e prazos 
constam no Decreto Municipal n° 10994/16. A Taxa Ambiental corresponden-
te consta na Tabela IV da Lei Municipal n° 12.345/15.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Saúde na modalidade simplifica-
da destina-se aos Geradores de resíduos sólidos de serviços de saúde que 
produzem até 30 l/semana (trinta litros por semana), exceto quando ocorre-
rem resíduos quimioterápicos e/ou radioterápicos.
Deverá ser elaborado por profissionais habilitados, acompanhado de ART – 
Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento correspondente emi-
tido pelo respectivo Conselho de Classe e em observancia as Legislações e 
Normas Técnicas Vigentes.

A caracterização dos resíduos será feita para cada sala/setor atendendo aos 
padrões estabelecidos nas Resoluções ANVISA RDC n° 306/04 e CONAMA 
358/05 e alterações posteriores:
a) GRUPO A: Resíduos Infectantes (resíduos com a possível presença de 

agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou 
concentração, podem apresentar risco de infecção. Subgrupos 1 a 4);

b) GRUPO B: Resíduos Químicos (resíduos contendo substâncias quími-
cas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, 
dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, 
reatividade e toxicidade);

c) GRUPO C: Resíduos Radioativos (quaisquer materiais resultantes de 
atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades su-
periores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comis-
são Nacional de Energia Nuclear-CNEN e para os quais a reutilização é 
imprópria ou não prevista);

d) GRUPO D: Resíduos Comuns (que não apresentem risco biológico, 
químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equi-
parados aos resíduos domiciliares, classificados de acordo com NBR 
10004/2004, Classe I, II A e II B, com subgrupo: DNR - comum não-reci-
clável; DR-comum reciclável);

e) GRUPO E: Resíduos Perfurantes (materiais perfurocortantes ou escarifi-
cantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vi-
dro, brocas, limas endodônticas, pontas diamantadas, lâminas de bisturi, 
lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e lamínulas; espátulas; 
e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de 
coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares).

O gerador deverá atender ao estabelecido nas Resoluções RDC – ANVISA 
nº. 306/2004, CONAMA nº. 358/2005, em normas pertinentes da ABNT e 
deste Município quanto ao acondicionamento, armazenamento, a coleta in-
terna, abrigos, transporte interno, e destinação final dos resíduos gerados.

O PGRSS deverá ser elaborado atendendo o Termo de Referencia do ANE-

XO correspondente. 

Cada Termo de Referencia que compõem os ANEXOS desta IN está vincula-
do ao enquadramento de geradores, abaixo indicado, e contem minimamente 
um rol de itens a serem apresentados. 

Caso seja necessário, deverá ser ampliado o numero de linhas dos quadros 
que compõem os Modelos de PGRSS para acomodar todas as informações 
a eles pertinentes e todas as páginas deverão ser rubricas.

O PGRSS já aprovado deverá ser reapresentado, em qualquer tempo, quan-
do houver mudanças que o afetem, tais como: alteração de Atividade, redu-
ção ou ampliação de serviços, alteração de tecnologias adotadas no desen-
volvimento das Atividades, mudança de endereço ou até o ultimo dia útil do 
mês de março enquanto não tiver seu Plano de Ação totalmente implantado.

Para PGRSS com Plano de Ação totalmente implantado deverá ser apresen-
tada à SMMA até o ultimo dia útil de março de cada ano apenas uma Decla-
ração referente ao ano civil anterior, subscrita pelo administrador principal da 
empresa e pelo responsável técnico devidamente habilitado, acompanhada 
da respectiva ART ou documento correspondente, relatando o cumprimento 
do PGRSS aprovado, ANEXO 11 do Decreto Municipal n° 10994/16.

Ao final dos ANEXOS há um campo onde poderão ser acrescidas informa-
ções complementares consideradas de relevância para a análise do material 
apresentado.

Os Geradores que disporão de um modelo para o PGRSS serão assim or-
ganizados:

1-  Clinica Médica e Clínica Odontológica, Consultório Médico e Consultório 
Odontológico;

2-  Laboratório Clínico e Patológico;
3- Farmácias e Farmácias de Manipulação, (saúde humana e animal);
4- Clinica Veterinária;
5-  Clinicas de Fisioterapia e Clínicas de Estética;
6-  Necrotérios; Funerárias e Laboratórios que realizam atividades de embal-

samento (tanatopraxia e somatoconservação);
7-  Acupuntura;
8-  Tatuagem, Colocação de Piercing e Congêneres;
9-  Unidades de Saúde.

O gerador cuja Atividade não esteja contemplada num dos enquadramentos 
estabelecidos nesta Instrução Normativa deverá adaptar-se ao Modelo que 
mais se aproxima de sua Atividade enquanto não for instituído um Modelo 
especifico pela Comissão de Análise de PGRSS.

A Comissão de Análise de PGRSS poderá solicitar ao requerente os docu-
mentos e/ou informações complementares referentes ao responsável pelo 
Estabelecimento, a Atividade, ou a outras instituições sempre que entender 
necessário.

Situações não contempladas nesta IN deverão ser esclarecidas junto à 
comissão de Análise de PGRSS, assim como é de competência desta o mo-
nitoramento dos procedimentos aqui descritos e a sua atualização.

5 ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DO PGRSS modalidade 
simplificada

As informações a serem prestadas nos campos que compõem os ANEXOS 
dos Planos de Gerenciamento desta Instrução Normativa deverão retratar a 
realidade do Estabelecimento.

Os Planos que estiverem em desacordo com o estabelecido nesta Instrução 
Normativa serão devolvidos para correção, ficando suspensa à análise até 
que sejam procedidas as adequações necessárias.

5.1 Orientações comuns a todos os ANEXOS
Identificação: neste item cabem os seguintes destaques: 
-  Do Responsável pela ELABORAÇÃO do PGRSS: pode ser o responsá-

vel técnico pelo estabelecimento, desde que devidamente habilitado pelo 
Conselho de Classe pertinente.

-  Do Responsável pela IMPLANTAÇÃO E GERENCIAMENTO do PGRSS: 
pode ser o responsável técnico pelo estabelecimento, e pela elaboração 
do PGRSS, desde que devidamente habilitado pelo Conselho de Classe 
pertinente. 

-  a apresentação da ART ou documento correspondente emitido pelo Con-
selho de Classe pertinente: dispensada para pessoa física se médico ou 
odontólogo.

5.2 Orientações/exemplo específico para cada ANEXO
Os exemplos de preenchimento específicos para outros campos que com-
pões os quadros dos PGRSS são apresentados ao final de cada ANEXO, 
com a estrutura destes quadros transcrita de forma parcial ilustrativa.

6 ANEXOS

Os Anexos abaixo indicados serão disponibilizados em link especifico, no 
site SMMA.
Caso os Geradores contemplados pelos referidos ANEXOS precise alterar 
parte da estrutura apresentada no Termo de Referencia deverá previamente 
formalizar consulta a Comissão de Análise de PGRSS.

-  ANEXO 01. PGRSS simplificado – Consultórios e Clinicas Medicas e 
Odontológicas;

-  ANEXO 02. PGRSS simplificado - Laboratório Clínico e Patológico;
-  ANEXO 03. PGRSS simplificado - Farmácias e Farmácias de Manipulação 

(saúde humana e animal);
-  ANEXO 04. PGRSS simplificado - Clinica Veterinária;
-  ANEXO 05. PGRSS simplificado - Clinicas de Fisioterapia e Clinicas de 

Estética;
-  ANEXO 06. PGRSS simplificado - Necrotérios; Funerárias e Laboratórios 

que realizam atividades de embalsamento (tanatopraxia e somatoconser-
vação);

-  ANEXO 07. PGRSS simplificado – Acupuntura;
-  ANEXO 08. PGRSS simplificado – Tatuagem, Colocação de Piercing e 

Congêneres;
-  ANEXO 09. PGRSS simplificado – Unidade de Saúde.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, fevereiro de 2016.

VALDENOR PAULO DO NASCIMENTO               ANGELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA POMPEU
 Secretário Municipal de Meio Ambiente                             Secretária Municipal de Saúde

D I V E R S O S

CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE 
DROGAS DE PONTA GROSSA – COMAD-PG

CONVOCAÇÃO

 O PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚ-
BLICAS SOBRE DROGAS, no uso de suas atribuições conferidas pelo art. 
17º, II, do Regimento Interno,

CONVOCA 
todos os Conselheiros do COMAD-PG para Reunião Ordinária que será 
realizada no próximo dia 17 de fevereiro de 2016, às 14h00min na Sala de 
Reuniões do Conselho Municipal de Políticas  Sobre Drogas, sito à Praça 
Marechal Floriano Peixoto, nº42, sala 2, Edifício Cathedral Center, com a 
seguinte PAUTA da Ordem do Dia:
1. Abertura pelo Presidente;2. Discussão e aprovação da ata da última 
reunião
3. Apresentação da Presidente do CONEAD (pelo Presidente do 
COMAD);4. Pronunciamento da Presidente do CONEAD;5. Composição 
das Comissões, observada a paridade:
5.1 – Legislação, Políticas Públicas e Fiscalização (6 membros);
 
5.2 – Prevenção, Pesquisa e Redução da Oferta (6 membros);
 
5.3 – Tratamento e Reinserção Social, Redução de Danos (4 membros) 
5.4 – Acompanhamento e Controle Social do Fundo Municipal de Políticas 
sobre Drogas – FMAD (4 membros).
6 - Informes Gerais.
7. Encerramento.

Ponta Grossa, 12 de fevereiro de 2016.
CLAUDIMAR BARBOSA DA SILVA

Presidente do COMAD-PG
_____________________________________________________________

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Presidente do Conselho Municipal da Cidade - CMC, usando das 
atribuições que lhe conferem o cargo, nos termos da Lei Municipal 12.223 de 
29/07/2015,

CONVOCA
 Os Senhores Conselheiros para participarem da 4ª Reunião Ordi-
nária que será realizada no dia 16 de fevereiro do corrente ano, às 17:00 
horas na Sala de Reuniões da Secretaria Municipal de Educação, no Paço 
Municipal, localizado na Avenida Visconde de Taunay, n° 950, Ronda. Tendo 
como PAUTA: 
- Abertura e informes;
- Aprovação da ata da 3ª Reunião Ordinária;
- Aprovação da pauta;
- Processos n°1540143/2015, n°2890324/2015, n°1690195/2015, 
n°2290180/2015: análise de projetos de loteamento e compatibilidade com 
a legislação urbanística;
- Conferência Municipal da Cidade;
- Palavra livre;
- Encerramento. 

Conselho Municipal da Cidade, em 12 de fevereiro de 2016.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS

PRESIDENTE

F M C
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  

C U LT U R A
ATA DA SELEÇÃO DO CONCURSO DAS ESCOLAS DE 

SAMBA DO CARNAVAL DE RUA 2016
Edital 003/2016

 Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às quin-
ze horas, no Auditório “B”, do Cine-Teatro Ópera, realizou-se a apuração do 
CONCURSO DAS ESCOLAS DE SAMBA DO CARNAVAL DE RUA 2016, 
regido pelo Edital 003/2016 (publicado em Diário Oficial na edição 1.712, de 
23, 24 e 25 de janeiro de 2016), realizado pela Prefeitura de Ponta Grossa, 
por meio da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com a Liga Cultural 
das Organizações Carnavalescas de Ponta Grossa. Participaram três esco-
las de samba: ASES DA VILA, ÁGUIA DE OURO e GLOBO DE CRISTAL. Foi 
realizada a somatória das notas pelos servidores da Fundação Municipal de 
Cultura Renato Pereira, Eloina Ines Crema de Macedo e Osmar Gonçalves 
Silvestre, acompanhados do presidente da Liga, Antonio Francisco Gomes 
da Silva, do diretor do Departamento de Cultura, Luis Cirillo Barbisan, e dos 
representantes das agremiações. Em seguida foi apresentado o resultado, 
ficando em primeiro lugar GLOBO DE CRISTAL, que receberá seis mil reais, 
em segundo lugar ASES DA VILA, que receberá cinco mil reais, e em terceiro 
lugar ÁGUIA DE OURO, que receberá quatro mil reais. Nada mais havendo 
a constar, encerrou-se as atividades, sendo a ata redigida por mim, Renato 
Pereira, e assinada por Eloina Ines Crema de Macedo, Osmar Gonçalves 
Silvestre, Luis Cirillo Barbisan e Antonio Francisco Gomes da Silva.

Ponta Grossa, 07 de fevereiro de 2016.
RENATO PEREIRA

ELOINA INES CREMA DE MACEDO
OSMAR GONÇALVES SILVESTRE

LUIS CIRILLO BARBISAN
ANTONIO FRANCISCO GOMES DA SILVA

_____________________________________________________________
ATA DA SELEÇÃO DO CONCURSO DAS MAJESTADES DO 

CARNAVAL 2016
Edital 045/2015

 Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às vinte 
horas, na Estação Saudade, localizada à Praça João Pessoa, realizaram-se 
os CONCURSOS DO CARNAVAL 2016, pela Prefeitura de Ponta Grossa, 
por meio da Fundação Municipal de Cultura, sendo convidados os jurados: 
Ana Claudia Gambassi, Silvana Hass, Jose Carlos Almeida, Romulo Cury e 
Debora Lee. Participaram do CONCURSO DAS MAJESTADES DO CAR-
NAVAL 2016, regido pelo Edital 045/2015 (publicado na edição 1.666, de 
20 de novembro de 2015) as candidatas: Ticiane Cristina Oliveira da Rocha, 
Angelica dos Santos, Walikiça Kindolle Bolette, Maiara Alecsandra Martins, 
Raquel dos Santos, Tais Heloisa Ramalho, ficando em primeiro lugar TAIS 
HELOISA RAMALHO, que, além do título de Rainha, receberá R$ 3.000,00 
(três mil reais);
 em segundo lugar MAIARA ALECSANDRA MARTINS, que, além do título de 
Musa, receberá R$ 2.000,00 (dois mil reais);
 e em terceiro lugar RAQUEL DOS SANTOS que, além do título de Princesa, 
receberá R$ 1.000,00 (hum mil reais). A apuração do resultado foi realizada 
pelos servidores da Fundação Municipal de Cultura Renato Pereira e Ana 
Patrícia Max Raimundo, acompanhados pelo Diretor do Departamento de 
Cultura, Luis Cirillo Barbisan, pelo Presidente da Fundação, Paulo Eduardo 
Goulart Netto, e pelos representantes dos candidatos. Nada mais havendo 
a constar, encerrou-se as atividades, sendo a ata redigida por mim, Renato 
Pereira, e assinada por Ana Patrícia Max Raimundo, Luis Cirillo Barbisan e 
Paulo Eduardo Goulart Netto.

Ponta Grossa, 05 de fevereiro de 2016.

RENATO PEREIRA
ANA PATRÍCIA MAX RAIMUNDO

LUIS CIRILLO BARBISAN
PAULO EDUARDO GOULART NETTO
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ATA DA SELEÇÃO DO CONCURSO DO REI MOMO DO 
CARNAVAL 2016
Edital 046/2015

 Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às vinte 
horas, na Estação Saudade, localizada à Praça João Pessoa, realizaram-se 
os CONCURSOS DO CARNAVAL 2016, pela Prefeitura de Ponta Grossa, 
por meio da Fundação Municipal de Cultura, sendo convidados os jurados: 
Ana Claudia Gambassi, Silvana Hass, Jose Carlos Almeida, Romulo Cury 
e Debora Lee. Participaram do CONCURSO DO REI MOMO DO CARNA-
VAL 2016, regido pelo Edital 046/2015 (publicado na edição 1.666, de 20 de 
novembro de 2015) os candidatos: Fábio Rodrigues de Paula, Ulisses Mas-
sinhan, Anderson Pedroso e Tiago Eurides Alves Pereira de Araujo, ficando 
em primeiro lugar ANDERSON PEDROSO que, além do título de Rei Momo, 
receberá R$ 3.000,00 (três mil reais). A apuração do resultado foi realizada 
pelos servidores da Fundação Municipal de Cultura Renato Pereira e Ana 
Patrícia Max Raimundo, acompanhados pelo Diretor do Departamento de 
Cultura, Luis Cirillo Barbisan, pelo Presidente da Fundação, Paulo Eduardo 
Goulart Netto, e pelos representantes dos candidatos. Nada mais havendo 
a constar, encerrou-se as atividades, sendo a ata redigida por mim, Renato 
Pereira, e assinada por Ana Patrícia Max Raimundo, Luis Cirillo Barbisan e 
Paulo Eduardo Goulart Netto.

Ponta Grossa, 05 de fevereiro de 2016.

RENATO PEREIRA
ANA PATRÍCIA MAX RAIMUNDO

LUIS CIRILLO BARBISAN
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

_____________________________________________________________
ATA DA SELEÇÃO DO CONCURSO DE FANTASIAS DO 

CARNAVAL 2016
Edital 047/2015

 Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e dezesseis, às vinte 
horas, na Estação Saudade, localizada à Praça João Pessoa, realizaram-se 
os CONCURSOS DO CARNAVAL 2016, pela Prefeitura de Ponta Grossa, por 
meio da Fundação Municipal de Cultura, sendo convidados os jurados: Ana 
Claudia Gambassi, Silvana Hass, Jose Carlos Almeida, Romulo Cury e Debo-
ra Lee. Participaram do CONCURSO DE FANTASIAS DO CARNAVAL 2016, 
regido pelo Edital 047/2015 (publicado na edição 1.666, de 20 de novembro 
de 2015) na categoria LUXO: Ulisses Massinhan, com ‘Exuberância da Serra 
do Mar’;
 Claudinei Alves Pereira, com ‘Espelho, Espelho Meu’;
 Ulisses Massinhan, com ‘O Vôo da Gralha Azul’;
 Claudinei Alves Pereira, com ‘O Príncipe Encantado’;
 e Andréia Lara, com ‘Cruela Devill’, ficando em primeiro lugar O VÔO DA 
GRALHA AZUL, de Ulisses Massinhan, que receberá R$ 1.300,00 (hum mil 
e trezentos reais), em segundo lugar EXUBERÂNCIA DA SERRA DO MAR, 
de Ulisses Massinhan, que receberá R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais), e 
em terceiro lugar ‘ESPELHO, ESPELHO MEU’, de Claudinei Alves Pereira, 
que receberá R$ 900,00 (novecentos reais). Na categoria ORIGINALIDADE 
participaram: Silvana Aparecida Gomes da Silva, com ‘Não Tenho a Luz dos 
Olhos, Mas Sinto a Mãe Natureza através da Alma’;
 Claudinei Alves Pereira, com ‘A Dama de Cartas’;
 Ulisses Massinhan, com ‘Se Tem Luar no Céu, Retira o Véu e Faz Chover’;
 Mirian Batista e Francine, com ‘Anjo Branco – O Guardião da Festa’;
 Claudinei Alves Pereira, com ‘A Bela e a Fera’;
 e Silvana Aparecida Gomes da Silva, com ‘Réquiem ao Continente Africano! 
O Sol Incandescente do Deserto do Saara’, ficando em primeiro lugar SE 
TEM LUAR NO CÉU, RETIRA O VÉU E FAZ CHOVER, de Ulisses Massi-
nhan, que receberá R$ 800,00 (oitocentos reais), em segundo lugar ANJO 
BRANCO – O GUARDIÃO DA FESTA, de Mirian Batista e Francine, que 
receberá R$ 600,00 (seiscentos reais), e em terceiro lugar REQUIEM AO 
CONTINENTE AFRICANO! O SOL INCANDESCENTE DO DESERTO DO 
SAARA, de Silvana Aparecida Gomes da Silva, que receberá R$ 400,00 
(quatrocentos reais). A apuração do resultado foi realizada pelos servido-
res da Fundação Municipal de Cultura Renato Pereira e Ana Patrícia Max 
Raimundo, acompanhados pelo Diretor do Departamento de Cultura, Luis 
Cirillo Barbisan, pelo Presidente da Fundação, Paulo Eduardo Goulart Ne-
tto, e pelos representantes dos candidatos. Nada mais havendo a constar, 
encerrou-se as atividades, sendo a ata redigida por mim, Renato Pereira, 
e assinada por Ana Patrícia Max Raimundo, Luis Cirillo Barbisan e Paulo 
Eduardo Goulart Netto.

Ponta Grossa, 05 de fevereiro de 2016.

RENATO PEREIRA
ANA PATRÍCIA MAX RAIMUNDO

LUIS CIRILLO BARBISAN
PAULO EDUARDO GOULART NETTO

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa
Fundação Municipal de Cultura

_____________________________________________________________
CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL

 O presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, usando 
das atribuições que lhe conferem o cargo,

CONVOCA
 Os membros do Conselho Municipal de Política Cultural (CMPC) 
para a reunião ordinária que será realizada no dia 15 de fevereiro de 2016 
(segunda-feira), às 18h, na Sede da Fundação Municipal de Cultura (Centro 
da Música, Rua Frederico Wagner, nº 150, ao lado da Biblioteca Pública). 
 
PAUTA DA 171ª REUNIÃO DO CMPC
  
- Editais do Fundo Municipal de Cultura 2016.
- Conferência Estadual e Nacional de Cultura 2016.
- Convocação dos conselheiros que estão faltando às reuniões.
- Outros assuntos.

Conselho Municipal de Política Cultural, em 12 de fevereiro de 2016.

PAULO EDUARDO GOULART NETTO
Presidente

_____________________________________________________________
CONSERVATÓRIO MAESTRO PAULINO

HOMOLOGAÇÃO DAS INSCRIÇÕES – Teste Seletivo 2016
Edital 002/2016 – Formação de cadastro reserva de alunos

Curso Básico – Musicalização Infantil 1
1. Ana Gabrieli de Azevedo
2. Ana Julia Borazo Trelski
3. André Felipe Marteloti da Luz
4. Antonella Fontinelli Fayad
5. Cassiano Biscaia Mendes
6. Fabiana Scheifer
7. Helena Cavalheiro Pfau
8. Henrique Taques Fonseca Schlumberger
9. Isadora Vitoria Bittencourt Macedo
10. Isaque Ferreira Baranoski
11. Lais Massinhan
12. Maria Celia Leão Olsen de Carvalho
13. Maria Julia Alboski Siqueira
14. Marina Dall’Acqua de Oliveira Penteado
15. Noah Daniel Lourenço Vaz
16. Nycolas Vinicius do Valle
17. Pedro Raiffer
18. Sofia Gayer Pessi

Curso Básico – Musicalização Infantil 2
1. Alice Mariano Silva
2. Caio Roberto Dariola Peres

3. Cássio Mussilini de Freitas
4. Enrico Naegeler
5. Isaque Camargo Pontalti
6. Izadora Gebeluca Ribeiro
7. João Pedro Silvestre dos Santos
8. Julia Ladika dos Santos
9. Lavinia Bührer Schmitke
10. Leticia Lima Sformi
11. Lucas Boessenkool
12. Lucas Contin
13. Luiza Taques de Almeida
14. Matheus Augusto do Nascimento
15. Murilo Baptista Almeida
16. Natália Ferrari Pinheiro
17. Nicolas Gabriel Theodoro Lemes
18. Nicolas Trombetta Gonçalves
19. Pedro Lorenzo Ribeiro do Nascimento
20. Thorsten Herbert Kramek
21. Tiago Antunes de Lima

Curso Básico – Iniciação Musical 1
1. Amanda Strassacapa Chociai
2. Ana Carolina Costa
3. Ana Júlia de Geus Schleder
4. Anna Luiza da Silva
5. Antônio José Heberle Sebastiany
6. Bernardo Henrique Carbonar
7. Cesar Augusto Tozetto de Mello
8. Clara Swiech Rabelo Andrade
9. Daniel Stark
10. Daniela Firak Ditzel
11. Eduardo Schimilouski
12. Eliaine Karem do Nascimento
13. Enzo Gonçalo Naegeler
14. Gabriel Carlos de Azevedo
15. Gabriel Pacheco dos Santos
16. Gabriela da Cunha Martins
17. Gabriela Moreira Bairros
18. Gustavo França Pleis
19. Heloísa Rufino Grokorriski
20. Isabela Merejoli Torres
21. Jared Fabricio Guerling de Oliveira
22. João Guilherme Incerti Strasburger
23. João Paulo Fernandes Custódio Dias
24. João Victor Daniel Cordeiro Barriquel
25. Julia Borges Gaspar
26. Kamilly Fernanda Domingues Amaral
27. Kauan Eduardo Oliveira Machado
28. Laura Emanuele Santos Cruz
29. Leandra Gehrke dos Santos
30. Luana Kopke Cruz
31. Luiz Otávio de Souza Fréo
32. Manuela da Cunha Martins
33. Marcela Padilha Vaz
34. Marcos Vinicius Silvestre dos Santos
35. Maria Alice de Souza Fréo
36. Maria Eduarda Machado Gaya
37. Maria Eduarda Michalski Fagundes Cunha
38. Maria Fernanda Fontana Corrêa
39. Mariana Camargo Teixeira
40. Maryana Zborowski Basilio
41. Miguel Maurício de Campos Dias Lemos
42. Mirella Michalski Fagundes Cunha
43. Nicolas Matheus Bittencourt
44. Nicolle Endler Franco
45. Rafaela da Cunha Martins
46. Sarah Lizzie Fernandes de Oliveira
47. Sofia Vitoria Klipan Couto
48. Thalita Rio Branco
49. Théo Rodrigo Mouchaileh Bueno
50. Thiago Seolak Derkach
51. Vitor Pacheco dos Santos

Curso Fundamental
Piano – com conhecimento musical específico
1. Aline da Silva Souza
2. Ana Beatriz Rovani Ferreira
3. Calina Ranzani
4. Cornelio Juan Borg
5. Cristiane Dalzoto Bueno
6. Débora Rafaelli de Carvalho
7. Doris Elisabeth Kliewer
8. Dulce Gulyas
9. Jorge Fernando Coneglian
10. Luana Carneiro Ferrari Holes
11. Maísa Grudzinski
12. Marcos Vinicius Rosa Pereira
13. Mariana Nunes Pereira
14. Sandro Mateus Ioungblod Lino
15. Valmir José Rufato Junior

Piano – sem conhecimento musical específico
1. Aline Pacheco
2. Allana Nayara Woiciechowski
3. Amanda Aparecida de Jesus
4. Amanda de Geus Schleder
5. Anderson Luiz da Silva Filho
6. André Renan Mayer
7. Bianca Lara Rodrigues
8. Bianca Natália Ignácio Urbiche
9. Brenda Emelise Tavares Vaz
10. Bruna Oliveira Hoffmann do Canto
11. Camila de Souza Lemes
12. Camila Dmengeon de Medeiros
13. Camila Nowak Ribeiro
14. Carla Cristina Gonzalez Teodoro
15. Carolina Contini
16. Cristiane Ferreira do Nascimento de Andrade
17. David Camargo Pacheco
18. Denilson dos Santos Machado Hulek
19. Eleildo Silva de Araújo
20. Eliana Santos de Toledo
21. Elisângela de Fátima Rosa Nunes de Lara
22. Emilly Caroline Machado
23. Evelise Pereira Bolzani
24. Fabiana Simeoni Avais
25. Fabio Miara
26. Gillize Aparecida Telles de Araujo
27. Ibrahim Abbas Reda
28. Isis Mariane Fornazzari e Silva
29. Janaína Mérice Jarski
30. Josiane Beleski
31. Juliana Bittencourt Silva
32. Kathleen Alana Guerling de Oliveira
33. Kelly Aparecida Ferreira Mendes
34. Lara Carolina Malanowski
35. Larissa Kaynná Gomes dos Santos
36. Lenon Diniz Seixas
37. Lucas Emanuel Iurk
38. Lucas Marinho Avila
39. Lucas Tozetto da Costa
40. Marcelo Oliveira Hoffmann do Canto

41. Maria Fernanda Schama Trentim
42. Maria Zilá Paes
43. Mariana Michalski Fagundes Cunha
44. Max Paulo Neumann
45. Maxwell da Silva Firmino
46. Nátally Hillary Santos Bentivoglio
47. Pâmela Cristina Forquim dos Santos
48. Pâmela Massinhan
49. Paulo Cesar Marcondes
50. Paulo Henrique de Freitas Pacheco
51. Ramon Filipe Bach Canteri
52. Regiane Batista dos Santos
53. Sílvio Matyak
54. Taciany Tizon Teixeira
55. Thais Borges
56. Thays de Fátima Galvão
57. Thiago de Andrade das Neves
58. Valdecir Alves
59. Wellington Pereira Deodato
60. Young Lu

Canto Lírico – com conhecimento musical específico
1. Eduardo Moreira Garai da Silva
2. Flávio Damasceno de Paula
3. Mariene de Souza Silva

Canto Lírico – sem conhecimento musical específico
1. Alana Vitória Nunes Santana
2. Alice Rossi
3. Amanda Graciele Coneglian
4. Anamélia Guida Sousa Leite
5. Bruna Leticia da Silva Furman
6. Edson Dias Siqueira
7. Fernanda dos Passos
8. Francisco Carlos Rosa
9. Giovana Koritar Chede da Silva
10. Guaraci Brasil de Oliveira
11. Ingrid Camondá Pereira Bressani Mazur
12. Isaac Campos
13. Isabela de Fatima Barboza de Melo
14. Jacqueline de Jesus Faria
15. João Pedro Carneiro
16. Jonathan Alexcyr Garces Gamarra Salem
17. Juan Antonio Peruzzo
18. Kamila Santana
19. Kelly Aparecida Ferreira Mendes
20. Lavínia Ferreira
21. Laysa Bohatczuk Bini
22. Luan Felix Romanek Pereira
23. Mariana Nunes Soares
24. Nayara dos Santos Faria
25. Rafaela Antunes Cardoso
26. Sofia Dariola Peres
27. Sônia Maria Schamne Ricetti
28. Tuomas Samuel Dobginski
29. Wesley Alves Machado

Violão Clássico – com conhecimento musical específico
1. Alessandro Silva da Costa
2. Anderson Yukio Rodrigues
3. Elisandro Krepel
4. Giovani Jatobá do Vale Júnior
5. Guilherme Moreira Valadão
6. José Ignácio Martinez Walters
7. Lenon Diniz Seixas
8. Leoclides da Silva Rosa
9. Matheus Morioka Siqueira
10. Matheus Ribaski Vargas
11. Rafael de Jesus Rodriguês de Paula
12. Ranielle Alves
13. Saulo Marinho Avila

Violão Clássico – sem conhecimento musical específico
1. Aiury Ribeiro de Souza
2. Alessandro Silva da Costa
3. Alexander Alves da Silva
4. Alexandre Mello Demarchi
5. Amanda Aparecida de Jesus
6. Amanda Beatriz da Silva Hanesch
7. Amanda Carvalho Garcia
8. Amanda Gabrielli das Chagas
9. Ana Cecilia Quispe Rivas
10. Ana Clarice Martchuk
11. Anamélia Guida Sousa Leite
12. Andréa de Jesus Bomfim Amaral
13. Barbara Hoffmam Wosiack
14. Bruno Krüger
15. Cristiane Elizandra Mendes
16. Cristofher Fernands de Souza Lemes
17. Daniel Bueno dos Santos
18. Daniel Luiz Sluzala
19. Davi Camargo Pontalk
20. Diego Teodoro de Medeiros
21. Edival José Prestes Neto
22. Edivania Ruvinski Barreto
23. Eduarda Borges Gaspar
24. Eliana Santos de Toledo
25. Eurípedes da Silva Neto
26. Felipe Fernandes Mesquita dos Santos
27. Franklin Ribeiro Torres
28. Geovana Friesen
29. Giovani Gabriel Ketz
30. Isac Abrão Serpe
31. Jean Carlos Ferreira Padilha
32. Joice Aparecida Chagas dos Santos
33. Juan Antonio Peruzzo
34. Laila Mouchailem Bueno
35. Letícia Machado
36. Letícia Regiane Kostiurezko
37. Lívia Burkner Santos
38. Lohran Gottelepe dos Santos Sauer
39. Luan Felix Romanek Pereira
40. Lucas Moreira dos Santos
41. Márcia Aparecida Barboza
42. Maria Eduarda Costa
43. Maria Helena Santos Peres
44. Maria Joana Rosa
45. Mariana Evelin Sluzala
46. Marjorie Eidam Glusczka
47. Mateus Bach de Andrade
48. Maycon Andrade da Silva
49. Moisés Antonio de Oliveira
50. Nicolas de Paula Santos
51. Rafael Botelho Cordeiro
52. Raphael Alan da Silva
53. Sabrina Furman dos Santos
54. Sara Regina Silva de Castro
55. Sofia Dariola Peres

Violino – com conhecimento musical específico
1. Akaue Mainardes
2. Deborah Beatriz Kliewer
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3. Emerson Oliveira Camargo
4. Fabiano Ribeiro do Nascimento
5. Flávio Augusto Assis
6. João Rocha
7. Jonatas Teixeira da Luz
8. Junior Cesar da Silva Santos
9. Kawany Gabriela Fernandes
10. Leonardo Bueno Rasmussen
11. Orlins Carlos Ramos Júnior
12. Rozél Iensen

Violino – sem conhecimento musical específico
1. Alana Milena Kosuiresko
2. Alexandra Aparecida Marques
3. Allana Nayara Woiciechowski
4. Ana Julia Baleeiro de Paiva
5. Ana Paula Carneiro
6. André Renan Mayer
7. Camila Martins do Valle
8. Camila Vieira Labres de Melo
9. Carolainy Martins do Valle
10. Cornelio Juan Borg
11. Cristiane Aparecida Lara do Nascimento
12. Cristiane Vidal de Paula
13. Daniele Regina Penteado
14. Eduarda Borges Gaspar
15. Eduarda Lourenço Leal Vaz
16. Elisângela Denck Brigolla
17. Fernanda Beatriz Marques
18. Géssica Eduane de Oliveira Antunes
19. Giovana Wendling
20. Igor Ribeiro
21. Igor Valentim de Oliveira
22. Isabela de Paula Carvalho
23. Isabela Renata Bussi da Silva
24. Jair José Zanelato
25. Janaína Mérice Jarski
26. Janete Wilczak Hurko
27. Jeany Victoria Negri Dea
28. Jéssica da Costa Ribeiro
29. João Carlos Marcon
30. João Emanuel Matras
31. Jordanna Mildenberg
32. José Samuel Bobato
33. Juan Miguel de Oliveira Rodrigues
34. Kauany Paes Leal
35. Kelly Kopke
36. Ketllin Eloise Tavares Vaz
37. Luana Carneiro Ferrari Holes
38. Lucile Alves de Campos
39. Manuela Luz de Araujo
40. Maria Eduarda de Souza Haas
41. Maria Eduarda Galvão da Silva
42. Maria Luísa Kirylowicz
43. Mariana Pauluch
44. Maxwell da Silva Firmino
45. Nathalia Abreu
46. Nathaly Campolim Nowak Ribeiro
47. Nicole Yasmim Alves de Freitas
48. Raquel Cristina da Silva
49. Rhayanne de Araujo Silva
50. Rodrigo Catto Menin
51. Sarah Gezian Schelesky Lazarine
52. Thalia Oliveira Haas
53. Tuomas Samuel Dobginski
54. Young Lu

Viola Clássica – sem conhecimento musical específico
1. Eliana Maria de Siqueira
2. Emilly Caroline Machado
3. Maria Isabelle Palma Gomes Corrêa

Violoncelo – com conhecimento musical específico
1. Ibrahim Abbas Reda
2. João Yuri Scheiffer

Violoncelo – sem conhecimento musical específico
1. Alexandra Aparecida Marques
2. Cesar Fernando Deloski
3. Eliton dos Santos
4. Fabiana Simeoni Avais
5. Fernanda Beatriz Marques
6. Gabriel Dranski
7. Jorge Pereira dos Santos
8. Maria Isabelle Palma Gomes Corrêa
9. Matheus Teodoro

Contrabaixo Acústico – sem conhecimento musical específico
1. Hellen Valeska Araujo
2. Isabella Sartori Barbosa
3. Leopoldo Mendes Stadler
4. Nicolas Arai Strujak
5. Rafael de Jesus Rodriguês de Paula
6. Robson dos Santos Rio Branco
7. Ruan Filgueira Gomes

Flauta Transversal – com conhecimento musical específico
1. Allan Lincon Nobres
2. Ellen Karoliny do Nascimento Araújo
3. Gezer Adriano Brizola dos Santos
4. Marina Lima
5. Matheus Cordeiro Gadowski

Flauta Transversal – sem conhecimento musical específico
1. Ana Gabriele Arving
2. Eros Alves Machado
3. Maria Luísa Kirylowicz
4. Matheus Moreira Bairros
5. Raquel Chibilinski Deloski
6. Sarah Ligoski
7. Suelen Ribeiro Galdino

Flauta Doce – com conhecimento musical específico
1. Natállia Fagundes Mainardes
2. Wilton Ferreira Muliterno

Flauta Doce – sem conhecimento musical específico
1. Barbara Hoffmam Wosiack
2. Cristiane Vaz dos Santos
3. Giovana Pereira Luck
4. Isaque Souza Ruth
5. José Leocádio Ferreira
6. Josiane Cordeiro
7. Josiane Cristina Teixeira Silveira
8. Julia Cardoso de Oliveira Haracemiv
9. Júlia Elisa Schelesky Lazarine
10. Silvana Schelesky Lazarine
11. Sofia Swiech Rabelo Andrade

Clarinete – sem conhecimento musical específico
1. Igor Valentim de Oliveira
2. Juliana Campos Ressetti

Saxofone – com conhecimento musical específico
1. Eldis Jeise Lemes Rodrigues
2. Elson Luiz dos Santos Júnior
3. Felipe de Oliveira Taveski
4. Gustavo Sabatoski
5. Gustavo Sutil de Oliveira
6. Ronald Gomes Cubis

Saxofone – sem conhecimento musical específico
1. Amanda Tozetto Lopes
2. Carlos Alexandre Preto Chemim
3. Cleiton Luiz Chrestani
4. Enzo Jozviak do Amaral
5. Ester Edithe Alfaia Cordeiro
6. Juan Manuel Costa Miscione
7. Kamila Santana
8. Karina Aparecida Ramalho
9. Marcos Aurélio Alves de Lima
10. Paulo Cesar Marcondes
11. Paulo Ricardo da Cruz Ferreira
12. Tayna Cristini Cardoso

Fagote – com conhecimento musical específico
1. Lucas Daniel Felipe

Trompete – com conhecimento musical específico
1. Danilo Costa dos Santos
2. Luiz Henrique da Silva Vaz
3. Nicollas Bueno Rasmussen

Trompete – sem conhecimento musical específico
1. Eduardo Sahaidak
2. Guilherme Vargas Puchta
3. Kelvin Hamilton Rosa
4. Lois Felipe da Silva
5. Samuel Herculano Bezerra Moraes Silva
6. Sandy Sthefany Pedroso dos Santos

Trompa – com conhecimento musical específico
1. Daniella Cristina Ipolito Ribeiro

Trompa – sem conhecimento musical específico
1. Ana Paula Prestes

Tuba/Euphonium – com conhecimento musical específico
1. Rafael da Silva Koteski

Tuba/Euphonium – sem conhecimento musical específico
1. Cleverson Gonçalves da Rosa

Percussão Erudita – com conhecimento musical específico
1. Ademir Davi Matoso de Oliveira
2. Danilo Gabriel Pinto
3. Ivan Souza Lemes
4. Victor Jansen Elvira

Percussão Erudita – sem conhecimento musical específico
1. Fábio Martins
2. Juliana da Silva
3. Lucas Giovani Heilmann
4. Marcos Rodrigues de Paula

Ponta Grossa, 08 de fevereiro de 2016.
_____________________________________________________________

CONSERVATÓRIO MAESTRO PAULINO
HORÁRIOS E ENSALAMENTO DAS PROVAS DE

PERCEPÇÃO
Edital 002/2016 – Formação de cadastro reserva de alunos Curso 

Fundamental
 Nas listas abaixo estão relacionados o dia, horário e local da prova 
de percepção de cada candidato inscrito no teste seletivo 2016. Recomenda-
mos aos candidatos a atenção em alguns pontos importantes:
1.  O horário estipulado para cada candidato deve ser respeitado, 

não sendo possível realizar troca de horários (ver item 5.3 do edital 
002/2016);2.  Os candidatos deverão comparecer com 
no mínimo quinze minutos de antecedência, munidos de documento 
de identificação com foto, a fim de checar o seu local de prova (ensa-
lamento) (ver item 5.4 do edital 002/2016);3.  A prova 
terá caráter eliminatório, ou seja, os candidatos que não atingirem nota 
maior ou igual a sete pontos (7,0) serão considerados desclassificados, 
perdendo o direito de participarem da segunda fase (ver item 5.2 do 
edital 002/2016);4.  O resultado da prova de percepção será 
divulgado no dia 15/02/16, a partir das 16:00hs no site www.cultura-
pg.com.br/conservatorio (ver item 5.5 do edital 002/2016);5.  
Todos os candidatos DEVERÃO TRAZER CANETA AZUL OU PRETA 
para responderem às questões da prova de percepção.

Ponta Grossa, 12 de fevereiro de 2016.

TURMA 1 – Segunda-feira, 15/02/16, 08:00hs às 09:00hs – Sala 06
Ademir Davi Matoso de Oliveira
Aiury Ribeiro de Souza
Akaue Mainardes
Alana Milena Kosuiresko
Alana Vitória Nunes Santana
Alessandro Silva da Costa
Alexander Alves da Silva
Alexandra Aparecida Marques
Alexandre Mello Demarchi
Alice Rossi
Aline da Silva Souza
Aline Pacheco
Allan Lincon Nobres
Allana Nayara Woiciechowski
Amanda Aparecida de Jesus
Amanda Beatriz da Silva Hanesch
Amanda Carvalho Garcia
Amanda de Geus Schleder
Amanda Gabrielli das Chagas
Amanda Graciele Coneglian
Amanda Tozetto Lopes
Ana Beatriz Rovani Ferreira
Ana Cecilia Quispe Rivas
Ana Clarice Martchuk
Ana Gabriele Arving
Ana Julia Baleeiro de Paiva
Ana Paula Carneiro
Ana Paula Prestes
Anamélia Guida Sousa Leite
Anderson Luiz da Silva Filho
Anderson Yukio Rodrigues
André Renan Mayer
Andréa de Jesus Bomfim Amaral
Barbara Hoffmam Wosiack
Bianca Lara Rodrigues
Bianca Natália Ignácio Urbiche
Brenda Emelise Tavares Vaz
Bruna Leticia da Silva Furman
Bruna Oliveira Hoffmann do Canto
Bruno Krüger

TURMA 2 – Segunda-feira, 15/02/16, 08:00hs às 09:00hs – Sala 08
Calina Ranzani

Camila de Souza Lemes
Camila Dmengeon de Medeiros
Camila Martins do Valle
Camila Nowak Ribeiro
Camila Vieira Labres de Melo
Carla Cristina Gonzalez Teodoro
Carlos Alexandre Preto Chemim
Carolainy Martins do Valle
Carolina Contini
Cesar Fernando Deloski
Cleiton Luiz Chrestani
Cleverson Gonçalves da Rosa
Cornelio Juan Borg
Cristiane Aparecida Lara do Nascimento
Cristiane Dalzoto Bueno
Cristiane Elizandra Mendes
Cristiane Ferreira do Nascimento de Andrade
Cristiane Vaz dos Santos
Cristiane Vidal de Paula
Cristofher Fernands de Souza Lemes
Daniel Bueno dos Santos
Daniel Luiz Sluzala
Daniele Regina Penteado
Daniella Cristina Ipolito Ribeiro
Danilo Costa dos Santos
Danilo Gabriel Pinto
Davi Camargo Pontalk
David Camargo Pacheco
Débora Rafaelli de Carvalho
Deborah Beatriz Kliewer
Denilson dos Santos Machado Hulek
Diego Teodoro de Medeiros
Doris Elisabeth Kliewer
Dulce Gulyas
Edival José Prestes Neto
Edivania Ruvinski Barreto
Edson Dias Siqueira
Eduarda Borges Gaspar
Eduarda Lourenço Leal Vaz

TURMA 3 – Segunda-feira, 15/02/16, 09:00hs às 10:00hs – Sala 06
Eduardo Moreira Garai da Silva
Eduardo Sahaidak
Eldis Jeise Lemes Rodrigues
Eleildo Silva de Araújo
Eliana Maria de Siqueira
Eliana Santos de Toledo
Elisandro Krepel
Elisângela de Fátima Rosa Nunes de Lara
Elisângela Denck Brigolla
Eliton dos Santos
Ellen Karoliny do Nascimento Araújo
Elson Luiz dos Santos Júnior
Emerson Oliveira Camargo
Emilly Caroline Machado
Enzo Jozviak do Amaral
Eros Alves Machado
Ester Edithe Alfaia Cordeiro
Eurípedes da Silva Neto
Evelise Pereira Bolzani
Fabiana Simeoni Avais
Fabiano Ribeiro do Nascimento
Fábio Martins
Fabio Miara
Felipe de Oliveira Taveski
Felipe Fernandes Mesquita dos Santos
Fernanda Beatriz Marques
Fernanda dos Passos
Flávio Augusto Assis
Flávio Damasceno de Paula
Francisco Carlos Rosa
Franklin Ribeiro Torres
Gabriel Dranski
Geovana Friesen
Géssica Eduane de Oliveira Antunes
Gezer Adriano Brizola dos Santos
Gillize Aparecida Telles de Araujo
Giovana Koritar Chede da Silva
Giovana Pereira Luck
Giovana Wendling
Giovani Gabriel Ketz

TURMA 4 – Segunda-feira, 15/02/16, 09:00hs às 10:00hs – Sala 08
Giovani Jatobá do Vale Júnior
Guaraci Brasil de Oliveira
Guilherme Moreira Valadão
Guilherme Vargas Puchta
Gustavo Sabatoski
Gustavo Sutil de Oliveira
Hellen Valeska Araujo
Ibrahim Abbas Reda
Igor Ribeiro
Igor Valentim de Oliveira
Ingrid Camondá Pereira Bressani Mazur
Isaac Campos
Isabela de Fatima Barboza de Melo
Isabela de Paula Carvalho
Isabela Renata Bussi da Silva
Isabella Sartori Barbosa
Isac Abrão Serpe
Isaque Souza Ruth
Isis Mariane Fornazzari e Silva
Ivan Souza Lemes
Jacqueline de Jesus Faria
Jair José Zanelato
Janaína Mérice Jarski
Janete Wilczak Hurko
Jean Carlos Ferreira Padilha
Jeany Victoria Negri Dea
Jéssica da Costa Ribeiro
João Carlos Marcon
João Emanuel Matras
João Pedro Carneiro
João Rocha
João Yuri Scheiffer
Joice Aparecida Chagas dos Santos
Jonatas Teixeira da Luz
Jonathan Alexcyr Garces Gamarra Salem
Jordanna Mildenberg
Jorge Fernando Coneglian
Jorge Pereira dos Santos
José Ignácio Martinez Walters
José Leocádio Ferreira

TURMA 5 – Segunda-feira, 15/02/16, 10:00hs às 11:00hs – Sala 06
José Samuel Bobato
Josiane Beleski
Josiane Cordeiro
Josiane Cristina Teixeira Silveira
Juan Antonio Peruzzo
Juan Manuel Costa Miscione
Juan Miguel de Oliveira Rodrigues
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Julia Cardoso de Oliveira Haracemiv
Júlia Elisa Schelesky Lazarine
Juliana Bittencourt Silva
Juliana Campos Ressetti
Juliana da Silva
Junior Cesar da Silva Santos
Kamila Santana
Karina Aparecida Ramalho
Kathleen Alana Guerling de Oliveira
Kauany Paes Leal
Kawany Gabriela Fernandes
Kelly Aparecida Ferreira Mendes
Kelly Kopke
Kelvin Hamilton Rosa
Ketllin Eloise Tavares Vaz
Laila Mouchailem Bueno
Lara Carolina Malanowski
Larissa Kaynná Gomes dos Santos
Lavínia Ferreira
Laysa Bohatczuk Bini
Lenon Diniz Seixas
Leoclides da Silva Rosa
Leonardo Bueno Rasmussen
Leopoldo Mendes Stadler
Letícia Machado
Letícia Regiane Kostiurezko
Lívia Burkner Santos
Lohran Gottelepe dos Santos Sauer
Lois Felipe da Silva
Luan Felix Romanek Pereira
Luana Carneiro Ferrari Holes
Lucas Daniel Felipe
Lucas Emanuel Iurk

TURMA 6 – Segunda-feira, 15/02/16, 10:00hs às 11:00hs – Sala 08
Lucas Giovani Heilmann
Lucas Marinho Avila
Lucas Moreira dos Santos
Lucas Tozetto da Costa
Lucile Alves de Campos
Luiz Henrique da Silva Vaz
Maísa Grudzinski
Manuela Luz de Araujo
Marcelo Oliveira Hoffmann do Canto
Márcia Aparecida Barboza
Marcos Aurélio Alves de Lima
Marcos Rodrigues de Paula
Marcos Vinicius Rosa Pereira
Maria Eduarda Costa
Maria Eduarda de Souza Haas
Maria Eduarda Galvão da Silva
Maria Fernanda Schama Trentim
Maria Helena Santos Peres
Maria Isabelle Palma Gomes Corrêa
Maria Joana Rosa
Maria Luísa Kirylowicz
Maria Zilá Paes
Mariana Evelin Sluzala
Mariana Michalski Fagundes Cunha
Mariana Nunes Pereira
Mariana Nunes Soares
Mariana Pauluch
Mariene de Souza Silva
Marina Lima
Marjorie Eidam Glusczka
Mateus Bach de Andrade
Matheus Cordeiro Gadowski
Matheus Moreira Bairros
Matheus Morioka Siqueira
Matheus Ribaski Vargas
Matheus Teodoro
Max Paulo Neumann
Maxwell da Silva Firmino
Maycon Andrade da Silva
Moisés Antonio de Oliveira

TURMA 7 – Segunda-feira, 15/02/16, 11:00hs às 12:00hs – Sala 06
Natállia Fagundes Mainardes
Nátally Hillary Santos Bentivoglio
Nathalia Abreu
Nathaly Campolim Nowak Ribeiro
Nayara dos Santos Faria
Nicolas Arai Strujak
Nicolas de Paula Santos
Nicole Yasmim Alves de Freitas
Nicollas Bueno Rasmussen
Orlins Carlos Ramos Júnior
Pâmela Cristina Forquim dos Santos
Pâmela Massinhan
Paulo Cesar Marcondes
Paulo Henrique de Freitas Pacheco
Paulo Ricardo da Cruz Ferreira
Rafael Botelho Cordeiro
Rafael da Silva Koteski
Rafael de Jesus Rodriguês de Paula
Rafaela Antunes Cardoso
Ramon Filipe Bach Canteri
Ranielle Alves
Raphael Alan da Silva
Raquel Chibilinski Deloski
Raquel Cristina da Silva
Regiane Batista dos Santos
Rhayanne de Araujo Silva
Robson dos Santos Rio Branco
Rodrigo Catto Menin
Ronald Gomes Cubis
Rozél Iensen

TURMA 8 – Segunda-feira, 15/02/16, 11:00hs às 12:00hs – Sala 08
Ruan Filgueira Gomes
Sabrina Furman dos Santos
Samuel Herculano Bezerra Moraes Silva
Sandro Mateus Ioungblod Lino
Sandy Sthefany Pedroso dos Santos
Sara Regina Silva de Castro
Sarah Gezian Schelesky Lazarine
Sarah Ligoski
Saulo Marinho Avila
Silvana Schelesky Lazarine
Sílvio Matyak
Sofia Dariola Peres
Sofia Swiech Rabelo Andrade
Sônia Maria Schamne Ricetti
Suelen Ribeiro Galdino
Taciany Tizon Teixeira
Tayna Cristini Cardoso
Thais Borges
Thalia Oliveira Haas
Thays de Fátima Galvão
Thiago de Andrade das Neves
Tuomas Samuel Dobginski
Valdecir Alves

Valmir José Rufato Junior
Victor Jansen Elvira
Wellington Pereira Deodato
Wesley Alves Machado
Wilton Ferreira Muliterno
Young Lu

F U M T U R
F U N D A Ç Ã O  M U N I C I PA L  D E  

T U R I S M O
CONTRATO Nº 007/2015

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATADA: DJP ATACADO
OBJETO: Prestação de serviço de produção de material gráfico para divul-
gação e promoção de eventos a projetos realizados e/ou apoiados pela Fun-
dação Municipal de Turismo.
VALOR: R$ 6.405,00 (seis mil quatrocentos e cinco reais)
PRAZO: até  01/03/2016.
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão presencial n°. 11/2015.
_____________________________________________________________

CONTRATO Nº 008/2015
CONTRATANTE: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE TURISMO
CONTRATADA: M2 FOTOLITOS E IMAGEM LTDA – EPP
OBJETO: Prestação de serviço de produção de material gráfico para divul-
gação e promoção de eventos a projetos realizados e/ou apoiados pela Fun-
dação Municipal de Turismo.
VALOR: R$ 14.800,00 (quatorze mil e oitocentos reais)
PRAZO: até 01/03/2016
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão presencial n°. 11/2015.

I P L A N
I N S T I T U T O  D E  P E S Q U I S A  E  P L A N E J A -
M E N T O  U R B A N O  D E  P O N TA  G R O S S A

ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS 001/2015 - IPLAN

Aos doze dias do mês fevereiro do ano 2016, às treze horas e trinta minu-
tos, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, em ses-
são pública, sob presidência do Senhor PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE 
BARROS e membros os Senhores LORIANE MENGER DOS SANTOS, GE-
RALDO XAVIER, EDUARDO ISSA FERREIRA, RENATO DOMBROWSKI e 
FABIO BARANOSKI, reuniu-se a Comissão Especial de Licitação designada 
pela Portaria nº. 13.818 de 11 de dezembro de 2015 para o julgamento da 
fase de habilitação, referente a Tomada de Preços 001/2015 – IPLAN. Em 
nova análise a Comissão observou que a empresa LATUS CONSULTORIA, 
PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA não preencheu ade-
quadamente o modelo nº 08 (relação nominal dos profissionais designados) 
deixando de preencher o nome, RG e assinatura do responsável legal pela 
proponente. Diante disso a Comissão decide manter a mesma inabilitada 
abrindo novo prazo recursal de cinco dias úteis para a mesma. Fica ainda 
aberto pelo mesmo prazo as demais proponentes para apresentem suas con-
trarrazões. Deixada livre a palavra, e como ninguém se manifestou, o Presi-
dente da Comissão deu por encerrada a sessão de cujos trabalhos eu, LO-
RIANE MENGER DOS SANTOS, secretária, lavrei a presente ata que lida e 
achada conforme, vai assinada por mim, membros da Comissão de Licitação

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
PRESIDENTE

GERALDO XAVIER
MEMBRO

FABIO BARANOSKI
MEMBRO

RENATO DOMBROWSKI
MEMBRO

EDUARDO ISSA FERREIRA
MEMBRO

LORIANE MENGER DOS SANTOS
SECRETÁRIA

P R O L A R
C O M PA N H I A  D E  H A B I TA Ç Ã O  D E 

P O N TA  G R O S S A
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 O Diretor Presidente da Companhia de Habitação de Ponta Grossa 
– PROLAR no uso das atribuições que lhe confere o Artigo Oitavo do Capítulo 
III do Estatuto Social, convoca os senhores acionistas, para reunirem-se em 
Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 18 de março de 2.016,  na 
Sede da PROLAR, às 16:00 horas para deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia:
I- Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada do Pa-
recer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a. Balanço Patrimonial;b. Demonstração do Fluxo de Caixa;c. Demonstração 
de Mutações do Patrimônio Líquido;d. Demonstrativo de lucros ou prejuízos 
apurados;e. Parecer do Conselho Fiscal;f.. Plano de Atividades e Metas da 
sociedade para o exercício seguinte;g.. Destinação do resultado líquido do 
exercício. 
II. Outros assuntos de interesse da sociedade.
Anúncio: Os documentos relacionados pelo art. 133 da Lei 6.404/76 encon-
tram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa sito à Rua Balduino 
Taques, 445 2º.andar Centro em Ponta Grossa – PR.

Ponta Grossa, 11 de fevereiro de 2016
DINO ATHOS SCHRUTT

Diretor Presidente

A M T T
A U TA R Q U I A  M U N I C I PA L  D E  
T R Â N S I T O  E  T R A N S P O R T E

RE-RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE 003-2016
 A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE Re- Ratifica o 
processo licitatório da Inexigibilidade 003-2016 que tem por objeto a aquisi-
ção de Vale transporte para uso exclusivo dos servidores, conforme abaixo 
descrito:

ONDE SE LÊ: 
VALOR TOTAL: R$ 270.750,00 (Duzentos e setenta mil e setecentos e cin-
quenta reais)

LEIA-SE: 
VALOR TOTAL: R$ 304.000,00(Trezentos e quatro mil reais)

Ponta Grossa, 12 de Fevereiro de 2016.
EDUARDO GUIMARÃES KALINOSKI

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

PORTARIA N° 002/2016 de 10/02/2016
 O Sr. Eduardo Guimarães Kalinoski, Presidente da Autarquia Mu-
nicipal de Trânsito e Transporte, no exercício das atribuições na Lei Municipal 
8432/2005.

COMUNICA
 O retorno da Servidora Viviane Pinheiro, Agente de Trânsito, a partir 
de 01 de Fevereiro de 2016, de sua licença sem vencimento concedida con-
forme portaria 14/2015.
PUBLIQUE-SE

Ponta Grossa, 10 de Fevereiro de 2016.
Eduardo Guimarães Kalinoski

Presidente da Autarquia Municipal de Trânsito e Transporte

C Â M A R A  M U N I C I PA L
D I V E R S O S

 
DIÁRIAS CONCEDIDAS PELO PODER LEGISLATIVO

ORDEM 014/2016
DATA CONCES-
SÃO 12.02.2016

NOME DAINLER EDUARDO H. MARCONDES
FUNÇÃO MOTORISTA

RG/MATRICULA 12.488.689-9/PR
 10.2251

DESTINO CURITIBA/PR

MOTIVO
O MOTORISTA ESTARÁ A SERVIÇO DO GABINE-
TE DO VEREADOR MARCELO APARECIDO DE 
BARROS

DATA / HORÁRIO 
INÍCIO 15.02.2016 – 10:00 H

DATA /HORARIO 
TÉRMINO 15.02.2016 – 18:00 H

VEÍCULO UTILI-
ZADO

OFICIAL
FIESTA
PLACAS
AXI 3735

QUANTIDADE 01
VALOR UNITÁRIO R$ 48,00
VALOR TOTAL R$ 48,00

_____________________________________________________________
DEPARTAMENTO DO PROCESSO LEGISLATIVO

ORDEM DO DIA: 15/02/2016                 SESSÃO  ORDINÁRIA

EM PRIMEIRA DISCUSSÃO

DO VEREADOR ROGÉRIO MIODUSKI
PROJETO DE LEI Nº 233/15 – Altera a redação da Ementa e do caput do Art. 
1º da Lei nº 11.835, de 15/07/2014.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável
                          COSPTTMUA – Favorável
                          CSAS   - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 248/15 – Autoriza o Poder Executivo a transformar a 
natureza jurídica do imóvel que menciona.

PARECERES:  CLJR    - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável

DO VEREADOR DANIEL MILLA
PROJETO DE LEI Nº 289/15 – Promove alteração na redação do § 2º do Art. 
11, da Lei nº 9.019/2007.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de 
Redação
               CFOF    - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR
            COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação 
da CLJR
               CAPICTMA  - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da 
CLJR
               CSAS     - Favorável, nos termos da Emenda de Redação da CLJR

DO VEREADOR WALTER JOSÉ DE SOUZA - VALTÃO
PROJETO DE LEI Nº 296/15 – Institui a “Semana Municipal do Idoso” no 
Município de Ponta Grossa, Estado do Paraná e dá outras providências.

PARECERES:    CLJR - Pela admissibilidade, nos termos do Substitutivo 
Geral em apenso
                            CECE  - Favorável, nos termos do Substitutivo Geral da CLJR

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 300/15 – Autoriza o Poder Executivo a promover alie-
nação, mediante concorrência pública, do imóvel que menciona.

PARECERES: CLJR     - Pela admissibilidade
                         CFOF     - Favorável

DO PODER EXECUTIVO
PROJETO DE LEI Nº 301/15 – Autoriza o Poder Executivo a promover alie-
nação de imóvel por concorrência pública, conforme especifica.
 
PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CFOF    - Favorável

DO VEREADOR LUIZ BERTOLDO
PROJETO DE LEI Nº 320/15 – Denomina de PAULO VIEIRA LISBOA, o 
campo de Futebol Society localizado na Vila Baraúna, nesta cidade.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade, nos termos da Emenda de 
Redação 
                       COSPTTMUA  - Favorável, nos termos da Emenda de Re-
dação da CLJR

DO VEREADOR AMAURI MANOSSO
PROJETO DE LEI Nº 341/15 – Concede Título de Cidadão Honorário de 
Ponta Grossa ao Padre JAIME ROSSA.

PARECERES:  CLJR     - Pela admissibilidade
                          CECE    - Favorável

 DEPARTAMENTO DO PROCESSO  LEGISLATIVO, em 12 de fe-
vereiro  de 2.016.

Ver. SEBASTIÃO MAINARDES JÚNIOR          Ver. JORGE DA FARMÁCIA
                            Presidente                                          1º Secretário
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