
Jornalista responsável
NADJA MARAI KINCHESKI MARQUES 

L I C I TA Ç Õ E S

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA - ESTADO DO PARANÁ
Através de seu Departamento de Compras, torna público:

RESULTADO DA AVALIAÇÃO DE AMOSTRA
Pregão, na Forma Eletrônico nº409//2017.

Data: 13/12/2017
Objeto:   Registro de Preços para eventual aquisição de material médico para a Secretaria 

Municipal de Saúde
ANÁLISE REALIZADA PELA COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

CONSTITUÍDA ATRAVÉS DA PORTARIA 16.403/2017.
LICITAÇÃO: PREGÃO 409/2017
Empresa: M.MAGALHÃES – PRODUTOS HOSPITALARES -ME  Data da Avaliação:  21/12/2017

NºLOTE/ N°ITEM Produto Descrito em Edital Marca / 
Fabricante

Resul-
tado

43;45;47;49;51;53

Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliure-
tano,14 G 16 G;18 G; 20 G;22 G; 24 G, siliconiza-
do, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, 
estéril, radiopaco, apirogênico e biocompatível, 
com guia deslizante no interior do cateter.  Agulha 
longa de paredes finas, afiadas, siliconizadas, bisel 
biangulado e trifacetado, padrão de cores universal 
(NBR/ISO 10555-5),cor cinza , conector luer.  Emba-
lado individualmente. Com dispositivo de segurança 
de acordo com a NR 32.

DESCAR-
PACK Aprovada

44;46;48;50;52;54

Cateter intravenoso periférico de teflon ou poliure-
tano, 14 G: 16 G; 18 G; 20 G; 22 G; 24 G, siliconi-
zado, câmara refluxo, tampa protetora, descartável, 
estéril, radiopaco, apirogênico e biocompatível, 
com guia deslizante no interior do cateter.  Agulha 
longa de paredes finas, afiadas, siliconizadas, bisel 
biangulado e trifacetado, padrão de cores univer-
sal (NBR/ISO 10555-5), cor laranja , conector luer.  
Embalado individualmente. Sem dispositivo de se-
gurança.

DESCAR-
PACK Aprovada

Empresa: IMPORT SERVICE MATERIAL MÉDICOO HOSPITALAR LTDA-EPP

NºLOTE/ N°ITEM Produto Descrito em Edital Marca / 
Fabricante

Resul-
tado

32

Kit Cateter venoso central duplo lúmen 14 G x 20 
cm Confeccionado em poliuretano radiopaco, esté-
ril, descartável, termosensível e biocompatível que 
permita acesso venoso de longa duração. Fio guia 
metálico graduado com ponta em J, prolongador in-
tegrado. Com seringa e clamps extras com aletas 
de fixação.

SMITH 
MEDICAL Aprovada

33

Kit Cateter venoso central duplo lúmen 22 G x 13 
cm Confeccionado em poliuretano radiopaco, esté-
ril, descartável, termosensível e biocompatível que 
permita acesso venoso de longa duração. Fio guia 
metálico graduado com ponta em J, prolongador in-
tegrado. Com seringa e clamps extras com aletas 
de fixação.

SMITH 
MEDICAL Aprovada

Membros Responsáveis pela avaliação das amostras: 
COMISSÃO TÉCNICA PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONFORME PORTARIA 16.403/2017
Nome: ELIANA HAUAGGE CECCATO                       
Nome: WILMAR MARCOS BIAGINI
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
      SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Departamento de Compras e Contratos
DECISÃO DO DIRETOR DO DECOM
Protocolado Municipal nº. 3270196/2015

• Relatório
Trata-se de Requerimento para imposição de penalidade formulado pelo fiscal do contrato, Aline 
Gebeluka, Denise Pacievieth e Elaine Fernandes Pupo, com a vênia da Secretária Municipal de 

Educação, Sra. Esméria de Lurdes Saveli, as quais solicitam que a empresa TOTAL HEALTH 
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA receba as penalidades cabíveis e fique impedida de 
participar de outros certames. 
O objeto do contrato versa sobre a Aquisição de Gêneros Alimentícios Básicos destinados a suprir 
as necessidades dos Centros Conveniados de Educação Infantil e Escolas Municipais.  
A empresa NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA apesar de notificada em 03/02/2016 (fl.23) do inde-
ferimento de seu pedido de rescisão amigável do contrato, não procedeu com a entrega do saldo 
dos produtos, nem requereu reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 
Cumprindo parecer jurídico constante da fl. 07-verso, as fiscais do contrato apresentaram requeri-
mento de imposição de penalidade por não ter a empresa procedido com a entrega da totalidade 
de doce de morango.
É o relatório.
• Fundamentação
O contrato nº 528/2015 traz em sua Cláusula Oitava os direitos e obrigações da contratada:
CLÁUSULA OITAVA- DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES 2. Das Obrigações: Constituem obri-
gações da CONTRATADA: a) entregar o material de acordo com as especificações no edital de 
licitação; b) cumprir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina do Trabalho, 
obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos individuais; c) manter durante toda a 
execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as con-
dições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; d) apresentar durante a execução do 
contrato, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto 
às obrigações assumidas na presente licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas, pre-
videnciários, tributários, fiscais e comerciais; e) assumir inteira responsabilidade pelas obrigações 
fiscais decorrentes da execução do presente contrato.
Ao verificarem que a contratada não procedeu com a entrega total do produto doce de morango, 
incorrendo portanto em descumprimento contratual, as fiscais do contrato procederam com a aber-
tura de processo administrativo de imposição de penalidade, informando ainda (fl. 02-verso) que 
tal fato prejudicou os cardápios escolares.
Analisando a questão apresentada, houve, em tese, descumprimento contratual, o que pode sub-
sumir à aplicação das sanções previstas nos artigo 12, inciso IV e 14, inciso III do Decreto nº 
1990/2008, com as seguintes redações: 
Art. 12 Caberá multa de:
(...)
IV - 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 
qualquer outra irregularidade não abrangida pelos incisos anteriores.
E:
Art. 14 A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração será aplicada 
nas seguintes hipóteses:
I - ao adjudicatário que não formalizar o contrato no prazo estabelecido, se a Administração, tendo 
em vista as suas condições pessoais e as circunstâncias do caso, considerar insuficiente a impo-
sição de multa e/ou a perda de garantia;
II - ao contratado que der causa à rescisão do contrato, considerando-se o gravame causado ao 
interesse público, a juízo da Administração;
III - ao contratado que incorrer em falta grave na execução do contrato, ou, por usa ação ou 
omissão deixar de cumprir obrigação assumida na proposta, causando prejuízo ao erário público 
ou à Administração.
Parágrafo Único - O ato que decretar a suspensão temporária do direito de licitar e contratar 
especificará o prazo pelo qual vigorará, não podendo ser superior a 02 (dois) anos e nem inferior 
a 06 (seis) meses.

Pelo exposto, sendo cumprido o requisito legal de apresentação de requerimento para imposição 
de penalidade e por haver indícios suficientes do descumprimento contratual por parte da contra-
tada, é de ser recebido o Requerimento para Imposição de Penalidade, nos termos da legislação 
vigente.
• Conclusão
Ante o exposto, recebo o Requerimento para abertura de procedimento de penalização, com fun-
damento no artigo 21, parágrafo 2º do Decreto Municipal nº 1990/2008.
Intime-se a contratada, para querendo, apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da ciência da presente decisão, o que deverá ser feito em conformidade com o artigo 22 do De-
creto Municipal nº 1990/2008.

Ponta Grossa, 31 de outubro de 2017.

LEONARDO WERLANG
Diretor do Departamento de Compras e Contratos - SMIP

______________________________________________________________________________           
  PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO
Departamento de Compras e Contratos

DECISÃO DO DIRETOR DO DECOM
Protocolado Municipal nº. 1500355/2017

• Relatório
Trata-se de Requerimento para imposição de penalidade formulado pelo fiscal do contrato, Sr. 
Cleiber Marcio Flores, com a vênia da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ângela Conceição 
Pompeu, o qual solicita que a empresa MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 
LTDA- ME, receba as penalidades cabíveis e fique impedida de participar de outros certames.
O objeto do contrato versa sobre o fornecimento de Material Médico Hospitalar. 
A empresa MAXI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA- ME foi notificada em 
11/10/16 – Auto de Notificação nº 549/2016 (fl.10), apresentando resposta em 11 de outubro de 
2016, alegando que não procederia com a entrega enquanto pendente o pagamento de R$ 587,40 
referente à nota fiscal nº 6625, vencida em 27/07/2017 (empenho 10577/2016).   
Foi concedido novo prazo para entrega dos produtos constantes do empenho em 23 de fevereiro 
de 2017, porém não há notícia até o presente momento de que tenha sido realizada a entrega 
dos produtos.
Diante de tais fatos, houve o cancelamento dos empenhos e a abertura de procedimento de pena-
lização da empresa devido sua inadimplência quanto à obrigação contratual.
É o relatório.
• Fundamentação
A contratada se obrigou a fornecer produtos hospitalares à Secretaria Municipal de Saúde através 
da ata de registro de preço nº 398/2015.
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Ao verificar que a contratada não procedeu com a entrega dos produtos constantes do empenho 
nº 11096/16 e procedido à notificação para entrega dos referidos produtos, a empresa deixou 
de proceder com a entrega dos produtos em razão de débito em aberto referente ao empenho 
10577/2016, o que levou o fiscal do contrato a apresenter requerimento de abertura de processo 
de imposição de penalidade.
Analisando a questão apresentada, houve, em tese, descumprimento contratual, o que pode sub-
sumir à aplicação das sanções previstas nos artigo 12, inciso IV e 14, incisos II e III do Decreto nº 
1990/2008, com as seguintes redações: 
Art. 12 Caberá multa de:
(...)
IV - 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 
qualquer outra irregularidade não abrangida pelos incisos anteriores.
E:
Art. 14 A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração será aplicada 
nas seguintes hipóteses:
I - ao adjudicatário que não formalizar o contrato no prazo estabelecido, se a Administração, tendo 
em vista as suas condições pessoais e as circunstâncias do caso, considerar insuficiente a impo-
sição de multa e/ou a perda de garantia;
II - ao contratado que der causa à rescisão do contrato, considerando-se o gravame causado ao 
interesse público, a juízo da Administração;
III - ao contratado que incorrer em falta grave na execução do contrato, ou, por usa ação ou 
omissão deixar de cumprir obrigação assumida na proposta, causando prejuízo ao erário público 
ou à Administração.
Parágrafo Único - O ato que decretar a suspensão temporária do direito de licitar e contratar 
especificará o prazo pelo qual vigorará, não podendo ser superior a 02 (dois) anos e nem inferior 
a 06 (seis) meses.
Pelo exposto, e cumprido o requisito legal de apresentação de requerimento para imposição de pe-
nalidade e por haver indícios suficientes do descumprimento contratual por parte da contratada, é 
de ser recebido o Requerimento para Imposição de Penalidade, nos termos da legislação vigente.
• Conclusão
Ante o exposto, recebo o Requerimento para abertura de procedimento de penalização, com fun-
damento no artigo 21, parágrafo 2º do Decreto Municipal nº 1990/2008.
Intime-se a contratada, para querendo, apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da ciência da presente decisão, o que deverá ser feito em conformidade com o artigo 22 do De-
creto Municipal nº 1990/2008.

Ponta Grossa, 25 de novembro de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos - SMIP
______________________________________________________________________________

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
      SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

 Departamento de Compras e Contratos
DECISÃO DO DIRETOR DO DECOM

Protocolado Municipal nº. 1500096/2017
• Relatório
Trata-se de Requerimento para imposição de penalidade formulado pelo fiscal do contrato, Sr. 
Silvio Tozetto Kaveski, com a vênia da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ângela Conceição 
Pompeu, o qual solicita que a empresa GRAMS E GRAMS LTDA- ME, receba as penalidades 
cabíveis e fique impedida de participar de outros certames.
O objeto do contrato versa sobre o fornecimento de medicamentos. 
A empresa GRAMS E GRAMS LTDA- ME foi notificada em 05/05/16 (fl.14) – Auto de Notificação 
nº 269/2016 para que procedesse a entrega dos produtos constantes dos empenhos nº 1981/2016 
e 4334/2016 no prazo de 48 horas, sob pena de cancelamento dos empenhos e instauração 
de processo administrativo de imposição de penalidade, conforme contido no protocolado nº 
1020365/2016.
Foi novamente notificada (auto nº 364/2016) em 07/07/2016, porém sem sucesso.
Houve apresentação de documento emitido pela empresa Laboratórios Pfizer Ltda (fl.21), alegan-
do a comunicação pela ANVISA da descontinuação de importação temporária do medicamento 
Premarin Creme Vaginal, o que inviabiliza sua comercialização.
Cancelados os empenhos de nºs 1981/2016 e 4334/2016, o fiscal do contrato cumpriu determi-
nação constante do Parecer Jurídico nº 0017/2017, procedendo à abertura de procedimento de 
penalização da empresa devido à sua inadimplência.
É o relatório.
• Fundamentação
A contratada se obrigou a fornecer medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde através da ata 
de registro de preço nº 428/2015.
Ao verificar que a contratada não procedeu com a entrega dos produtos constantes dos empe-
nhos nº 1981/2016 e 4334/2016 e procedido à notificação para entrega dos referidos produtos, a 
empresa deixou de proceder com a entrega dos produtos em razão da alegada comunicação pela 
ANVISA da descontinuação de importação temporária do medicamento Premarin Creme Vaginal, 
o que inviabilizou a comercialização do produto, baseado no parecer jurídico já mencionado, o 
fiscal do contrato apresentou requerimento de abertura de processo de imposição de penalidade.
Analisando a questão apresentada, houve, em tese, descumprimento contratual, o que pode sub-
sumir à aplicação das sanções previstas nos artigo 12, inciso IV e 14, incisos II e III do Decreto nº 
1990/2008, com as seguintes redações: 
Art. 12 Caberá multa de:
(...)
IV - 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 
qualquer outra irregularidade não abrangida pelos incisos anteriores.
E:
Art. 14 A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração será aplicada 
nas seguintes hipóteses:
I - ao adjudicatário que não formalizar o contrato no prazo estabelecido, se a Administração, tendo 
em vista as suas condições pessoais e as circunstâncias do caso, considerar insuficiente a impo-
sição de multa e/ou a perda de garantia;
II - ao contratado que der causa à rescisão do contrato, considerando-se o gravame causado ao 
interesse público, a juízo da Administração;
III - ao contratado que incorrer em falta grave na execução do contrato, ou, por usa ação ou 
omissão deixar de cumprir obrigação assumida na proposta, causando prejuízo ao erário público 
ou à Administração.
Parágrafo Único - O ato que decretar a suspensão temporária do direito de licitar e contratar 
especificará o prazo pelo qual vigorará, não podendo ser superior a 02 (dois) anos e nem inferior 
a 06 (seis) meses.
Pelo exposto, e cumprido o requisito legal de apresentação de requerimento para imposição de pe-
nalidade e por haver indícios suficientes do descumprimento contratual por parte da contratada, é 
de ser recebido o Requerimento para Imposição de Penalidade, nos termos da legislação vigente.
• Conclusão
Ante o exposto, recebo o Requerimento para abertura de procedimento de penalização, com fun-
damento no artigo 21, parágrafo 2º do Decreto Municipal nº 1990/2008.
Intime-se a contratada, para querendo, apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da ciência da presente decisão, o que deverá ser feito em conformidade com o artigo 22 do De-
creto Municipal nº 1990/2008.

Ponta Grossa, 25 de novembro de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos - SMIP

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
      SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

 Departamento de Compras e Contratos
DECISÃO DO DIRETOR DO DECOM

Protocolado Municipal nº. 2290045/2017
• Relatório
Trata-se de Requerimento para imposição de penalidade formulado pelo fiscal do contrato, Sr. Clei-
ber Marcio Flores, com a vênia da Secretária Municipal de Saúde, Sra. Ângela Conceição Pompeu, 
o qual solicita que a empresa ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ME, receba as 
penalidades cabíveis e fique impedida de participar de outros certames. 
A empresa ACR MEDCAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA- ME foi notificada em 10/03/17 (Auto 
de Notificação nº 092/2017) através do Diário Oficial do Município para que efetuasse a entrega 
do saldo dos produtos constantes do empenho 15178/16 e em 08/05/2017 de que fora concedido 
novo prazo para cumprimento da notificação 092/2017.
Diante do pedido de desclassificação de todos os empenhos em aberto em nome da empresa (pro-
cesso nº 1450453/2017, de 25/05/2017), houve o cancelamento dos empenhos e a determinação, 
por parte da Procuradoria Geral do Município, da abertura de procedimento de penalização da 
empresa devido sua inadimplência quanto à obrigação contratual (parecer jurídico nº 0871/2017), 
o qual foi cumprido pelo fiscal do contrato.
É o relatório.
• Fundamentação
A contratada se obrigou a fornecer medicamentos à Secretaria Municipal de Saúde através das 
atas de registro de preços nº 254/2016, 227/2016, 123/2016, 393/2015, e através do empenho nº 
5722/2017 decorrente de processo de dispensa de licitação.
Ao verificar que a contratada não procedeu com a entrega dos produtos constantes dos empe-
nhos nº 4983/2017, 15178/2016, 21211/2016, 21213/2016, 7581/2017, 623/2017, 5653/2017, 
5658/2017, 5659/2017, 5822/2017, 5823/2017 e 5722/2017, e dado início às notificações para 
entrega dos referidos produtos, a empresa requereu a desclassificação de todos os empenhos em 
aberto, culminando na abertura de processo de imposição de penalidade.
Analisando a questão apresentada, houve, em tese, descumprimento contratual, o que pode sub-
sumir à aplicação das sanções previstas nos artigo 12, inciso IV e 14, inciso III do Decreto nº 
1990/2008, com as seguintes redações: 
Art. 12 Caberá multa de:
(...)
IV - 10% (dez por cento) do valor remanescente do contrato, na hipótese de inexecução parcial ou 
qualquer outra irregularidade não abrangida pelos incisos anteriores.
E:
Art. 14 A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração será aplicada 
nas seguintes hipóteses:
I - ao adjudicatário que não formalizar o contrato no prazo estabelecido, se a Administração, tendo 
em vista as suas condições pessoais e as circunstâncias do caso, considerar insuficiente a impo-
sição de multa e/ou a perda de garantia;
II - ao contratado que der causa à rescisão do contrato, considerando-se o gravame causado ao 
interesse público, a juízo da Administração;
III - ao contratado que incorrer em falta grave na execução do contrato, ou, por usa ação ou 
omissão deixar de cumprir obrigação assumida na proposta, causando prejuízo ao erário público 
ou à Administração.
Parágrafo Único - O ato que decretar a suspensão temporária do direito de licitar e contratar 
especificará o prazo pelo qual vigorará, não podendo ser superior a 02 (dois) anos e nem inferior 
a 06 (seis) meses.
Pelo exposto, sendo cumprido o requisito legal de apresentação de requerimento para imposição 
de penalidade e por haver indícios suficientes do descumprimento contratual por parte da contra-
tada, é de ser recebido o Requerimento para Imposição de Penalidade, nos termos da legislação 
vigente.
• Conclusão
Ante o exposto, recebo o Requerimento para abertura de procedimento de penalização, com fun-
damento no artigo 21, parágrafo 2º do Decreto Municipal nº 1990/2008.
Intime-se a contratada, para querendo, apresente defesa no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar 
da ciência da presente decisão, o que deverá ser feito em conformidade com o artigo 22 do De-
creto Municipal nº 1990/2008.

Ponta Grossa, 25 de novembro de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos - SMIP
______________________________________________________________________________             

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
      SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO

Departamento de Compras e Contratos
DECISÃO DO DIRETOR DO DECOM

Protocolados Municipais nº: 3110420/2017
• Relatório
Trata-se de Requerimento para imposição de penalidade formulado pelo fiscal do contrato Silvio 
Tozetto Kaveski, com a vênia da Secretária Municipal de Saúde, o qual solicita que a empresa 
CIRÚRGICA ONIX EIRELI- ME, receba as penalidades cabíveis e fique impedida de participar de 
outros certames, sem que isso acarrete no cancelamento dos empenhos.
O objeto do contrato versa sobre o fornecimento de medicamentos.
A empresa foi notificada por várias vezes para que procedesse com a entrega dos itens constantes 
nos empenhos de nºs 10966/17, 15357/17, 12987/17, 15216/17, 15096/17, 15229/17, 15097/17, 
15467/17, 15348/17, 12993/17, 15342/17, 11507/17, 11186/17, 11196/17, 11178/17, 11177/17, 
10976/17, 10342/17, 11176/17, 11172/17, 11508/17, 15207/17, 15339/17, 15342/17 e 17087/17.
Enquanto as notificações para entrega dos produtos constantes dos empenhos oriundas dos 
protocolados municipais nº 2140062/2017, 2140058/2017, 2140060/2017, 2140057/2017, 
2140054/2017, 2140049/2017, 2140052/2017, 2140066/2017, 2140050/2017, surtiram resul-
tado, os de nº 2140047/2017, 2640203/2017, 2540462/2017, 2860095/2017, 2860100/2017, 
2860096/2017, 2860116/2017, 2860107/2017, 2860091/2017, 2860103/2017, 2860101/2017, 
2860111/2017, 2860118/2017, foram entregues de forma parcial ou sequer entregues.
Requer portando o fiscal a aplicação das penalidades previstas nos artigos 12, III e 14 do Decreto 
Municipal 1990/2008.
• Fundamentação
O fiscal do contrato ao identificar o descumprimento contratual, procedeu com a abertura de pro-
cesso administrativo de imposição de penalidade com fulcro nos artigos 12, inciso III, c/c com seu 
§4º e 14 do Decreto Municipal nº 1.990/2008, cujas redações são:

Art. 12 Caberá multa de:
(...)
III - 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor de cada item do empenho e/ou contrato, por dia 
que exceder o prazo ajustado para execução ou entrega do objeto;
(...)
§ 4º Na hipótese do inciso II, deste artigo, o atraso será contado em dias corridos, a partir do 
primeiro dia útil subseqüente ao término do prazo ajustado para a execução ou entrega do objeto, 
até o dia anterior a sua efetivação.
E:
Art. 14 A suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração será aplicada 
nas seguintes hipóteses:
I - ao adjudicatário que não formalizar o contrato no prazo estabelecido, se a Administração, tendo 
em vista as suas condições pessoais e as circunstâncias do caso, considerar insuficiente a impo-
sição de multa e/ou a perda de garantia;
II - ao contratado que der causa à rescisão do contrato, considerando-se o gravame causado ao 
interesse público, a juízo da Administração;
III - ao contratado que incorrer em falta grave na execução do contrato, ou, por usa ação ou 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.214 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO  DE 2017 3

omissão deixar de cumprir obrigação assumida na proposta, causando prejuízo ao erário público 
ou à Administração.
Parágrafo Único - O ato que decretar a suspensão temporária do direito de licitar e contratar 
especificará o prazo pelo qual vigorará, não podendo ser superior a 02 (dois) anos e nem inferior 
a 06 (seis) meses.
Pelo que se verifica dos documentos constantes dos autos, a situação apresentada pelo fiscal do 
contrato vem ocorrendo há mais de 5 (cinco) meses, razão pela qual entendeu o fiscal do contrato 
que houve a caracterização de prejuízo ao bom andamento das atividades da Secretaria Municipal 
de Saúde, pois houve atraso e ausência de entrega de medicamentos, prejudicando a população 
e atendimento aos hospitais e UBS do Município.
Assim, tais situações, em tese, se amoldam ao contido no artigo 14, inciso III do Decreto nº 
1990/2008 e ao contido no artigo 12, inciso III de mesmo decreto, razão pela qual é de ser rece-
bido o presente Requerimento para Imposição de Penalidade, nos termos da legislação vigente.
• Conclusão
Ante o exposto, recebo o Requerimento para abertura de procedimento de penalização, com fun-
damento no artigo 21, parágrafo 2º do Decreto Municipal nº 1990/2008.
Intime-se a contratada, para querendo, apresente defesa no prazo de 5(cinco) dias úteis a contar 
da ciência da presente decisão, o que deverá ser feito em conformidade com o artigo 22 do De-
creto Municipal nº 1990/2008.

Ponta Grossa, 08 de novembro de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos- SMIP
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
RESULTADO DO PREGÃO 427/2017

Pregão nº 427/2017 – Processo nº591 /2017 – para Aquisição de material para incentivo a 
Organização da Assistência Farmacêutica ( IOAF) realizado em 22/12/2017
FORNECEDOR: W.A.M COMÉRCIO DE MATERIAS E CONSTRUÇÃO - CNPJ: 
20.973.477/0001-60
Lote Item Descrição Marca Unid Quant. Unit. Total 

1 1

CAIXA PLÁSTICA 43 litros - medidas 
aprox: 60X40X26cm para documentos, 
medicamentos, com furo para lacre, ma-
terial PP Polipropileno, empilhavel, en-
caixável, fácil higienização e esteriliza-
ção, paletizável, furo nos quatro cantos 
para colocação de lacre na tampa- cores 
varáveis.

PARA-
MOUNT 

45L
UND 100 66,09 6.609,00

2 1

CARRO ABASTECIMENTO ALTO- con-
feccionado em estrutura aramada e 
tubo quadrado. Fundo inferior em chapa 
lisa, medidas aprox: de 90X50X100cm 
( CxLxAlt). Malha da cesta de aprox: 
50X100mm. Rodagem quatro rodas em 
borracha templástica de 6 polegadas, 
sendo 02 giratórias e 02 fixas. Capacida-
de aprox: 300kg.

POWER-
TRANS 
300 KG

UND 3 679,00 2.037,00

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 8.646,00 (oito mil, seiscentos e qua-
renta e seis reais) - Ponta Grossa/PR, 26 de dezembro de 2017.
PREGOEIRA: ROSEMARI FERREIRA
______________________________________________________________________________

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 406/2017
Processo licitatório realizado sob a modalidade Pregão nº 406/2017 – Processo nº 718/2017 – 
para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS POR DEMANDA DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ES-
TADUAL (PUBLICIDADE LEGAL), EM PRETO E BRANCO, VISANDO A CONTRATAÇÃO DE 
CM/COLUNAS ESPAÇOS) PARA ATENDER A DEMANDA DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS 
DE EDITAIS, AVISOS, ADENDOS E DEMAIS ATOS PERTINENTES A LICITAÇÕES E PUBLICA-
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ÇÃO DE EDITAIS, A MEDIDA QUE SE TORNE NECESSÁRIO TORNAR PÚBLICO TAIS EXPE-
DIENTES, MEDIANTE PROCESSO LICITATÓRIO. realizado em 11/12/2017: 
FORNECEDOR: EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A - CNPJ: 77.338.424/0001-95
Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. (R$) Valor Total (R$)

1 1

CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA JORNALÍSTICA 
ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS POR DEMANDA DE 
PUBLICAÇÃO EM JOR-
NAL DIÁRIO DE GRANDE 
CIRCULAÇÃO ESTADUAL 
(PUBLICIDADE LEGAL), EM 
PRETO E BRANCO, VISAN-
DO À CONTRATAÇÃO DE 
CM / COLUNAS (ESPAÇOS) 
PARA ATENDER A DEMAN-
DA DE PUBLICAÇÕES DE 
EXTRATOS DE EDITAIS, 
AVISOS, ADENDOS E DE-
MAIS ATOS PERTINENTES 
A LICITAÇÕES E PUBLI-
CAÇÃO DE EDITAIS, À 
MEDIDA QUE SE TORNE 
NECESSÁRIO TORNAR 
PÚBLICO TAIS EXPEDIEN-
TES, MEDIANTE PROCES-
SO LICITATÓRIO.

MARCA 
PROPRIA 
MODELO 
PROPRIA

SVÇ 3076,292 38,0000 116.899,0960

VALOR TOTAL HOMOLOGADO E ADJUDICADO: R$ 116.899,10 (cento e dezesseis mil, oitocen-
tos e noventa e nove reais e dez centavos)
Ponta Grossa/PR, 26 de dezembro de 2017.

CELSO AUGUSTO SANT’ANNA 
Secretário Municipal de Infraestrutura  e Planejamento 

C O N T R ATO S

NOTIFICAÇÃO
Referente ao Protocolo Municipal nº 3400236/2017

O Município de Ponta Grossa, através do Departamento de Compras e Contratos da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura e Planejamento, vem com fulcro nas informações contidas no Processo 
nº 3400236/2017, NOTIFICAR essa empresa de que foi negado provimento ao pedido de 
impugnação ao edital. 

Nome da empresa requerente:
L E COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI- EPP
Rua Barão de Teffé, nº 295, sala 01, Centro, Ponta Grossa, 
Paraná, CEP 84010-570 

Referente a: RECURSO ADMINISTRATIVO
Secretaria interessada: Secretaria Municipal de Saúde

Descrição do Item/Objeto: Aquisição de mamadeiras e escovas de limpeza para Hospital da 
Criança Prefeito João Vargas de Oliveira

Nº Pregão: 398/2017

Documentos anexos: Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município e Decisão 
do Secretário de Planejamento. 

Ponta Grossa, 22 de dezembro de 2017.
LEONARDO WERLANG

Diretor do Departamento de Compras e Contratos - SMIP
______________________________________________________________________________

QUARTA RETIFICAÇÃO AO TERCEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 005/2015
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PRIME SERVICE ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELE – ME 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o terceiro aditivo do contrato n°. 005/2015, que passa ter 
a seguinte redação:
“CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência da quebra do equilíbrio econômico-financeiro do con-
trato, fica aditivado a partir de 14/06/2016 o valor constante da cláusula terceira do instrumento 
originário, em R$ 4.721,62 (quatro mil setecentos e vinte um reais e sessenta e dois centavos) 
mensais, totalizando o valor de R$ 92.229,02 (noventa e dois mil, duzentos e vinte e nove reais 
e dois centavos).

Lote Item Qtd Emb Descrição do objeto Mensal 

1 1 1 UND

Prestação de serviços de limpeza, asseio, 
copa e conservação predial, compreenden-
do mão de obra de serviços de zeladoria e 
copa para todas as dependências (internas 
e externas) do Paço Municipal ...   

33.770,78

______________________________________________________________________________
PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 390/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ELIANE MARIA MENDES DA LUZ ZIMOVSKEI – EPP 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica rescindido o lote 3, item 1 do instrumento originário.
LOTE 3
Item Descrição Unidade Quant. Valor Unit.

1 Bebida láctea com polpa de fruta, sabores morango, amei-
xa, coco e pêssego, embalagem de 900ml a 1000ml. PCT 18495 R$ 3,70

______________________________________________________________________________
SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 628/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 13/02/2018 a 13/06/2018 e o 
prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 14/05/2018 a 11/09/2018.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 638/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIDADE NOVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – ME.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula 
oitava do instrumento originário, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 15/12/2017 a 14/04/2018 e o 
prazo de vigência, em mais 120 (cento e vinte) dias, de 10/02/2018 a 10/06/2018.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 527/2016
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: KOKOT & IRMÃOS LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam ambas as partes em prorrogar o prazo de vigência do contrato, 
aludido na cláusula vigésima terceira do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 
21/02/2018 a 22/04/2018.  
______________________________________________________________________________

TERMO DE RESCISÃO
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ANTÔNIO MORO E CIA LTDA     
Pelo presente instrumento, o CONTRATANTE e CONTRATADA resolvem, RESCINDIR, para todos 

os efeitos de direito com amparo no artigo 79, II, da Lei 8.666/93, o contrato de empreitada nº 
564/2013, conforme protocolado n° 2910288/2017 e parecer jurídico exarado em cota datada de 
21/11/2017. 

Ponta Grossa, 26 de novembro de 2017.
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 503/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: MARÇAL ELETRODOMÉSTICOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP
OBJETO: aquisição e prestação de serviço referente a  instalação de aparelhos de “AR CON-
DICIONADO” para serem utilizados nos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal de 
Saúde, do nosso Município. 
VALOR: R$ 124.080,00 (cento e vinte e quatro mil e oitenta reais)
PRAZO: 120 (cento e vinte) dias 
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: pregão nº 354/2017
______________________________________________________________________________

CONTRATO Nº 473/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ALMEIDA W. BRAGA E CIA LTDA
OBJETO: a execução de reforma e ampliação da Escola Municipal Cyrillo Domingos Ricci, locali-
zada na Rua José Alberto Caus, 171, Vila Ricci, Bairro Contorno
VALOR: R$ 2.349.630,41 (dois milhões trezentos e quarenta e nove mil seiscentos e trinta reais e 
quarenta e um centavos)
PRAZO: execução 180 (cento e oitenta) dias corridos  e vigência 270 (duzentos e setenta) dias 
corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Concorrência n.º 2/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 363/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 4.502,00 (quatro mil, quinhentos e dois reais).
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 364/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 365/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 103.760,00 (cento e três mil, setecentos e sessenta reais).
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 366/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 224,50 (duzentos e vinte e quatro reais e cinquenta centavos).
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 367/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CIRURGICA PARANA DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 7.650,00 (sete mil, seiscentos e cinquenta reais).
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 368/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONFIANÇA COMERCIAL CIRÚRGICA EIRELE-ME
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 8.036,00 (oito mil e trinta e seis reais).
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 369/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 5.525,00 (cinco mil, quinhentos e vinte e cinco reais) 
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 370/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA:  DISTRIBUIDORA MERISIO LTDA - ME 
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 93.393,00 (noventa e três mil, trezentos e noventa e três reais).
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 371/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INFINITY MEDICAMENTOS EIRELI EPP
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais)
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
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ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 372/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 8.000,00 (oito mil reais) 
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 373/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORRELATOS E PRODUTOS 
MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA 
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 3.680,00 (três mil, seiscentos e oitenta reais) 
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 374/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais)
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 375/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) 
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 376/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: SOMA/PR COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: R$ 10.350,00 (dez mil, trezentos e cinquenta reais) 
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017
______________________________________________________________________________

ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 377/2017
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: VP MEDICAMENTOS EIRELI-ME
OBJETO: Fornecimento de Medicamentos 
VALOR: de R$ 39.437,50 (trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
PRAZO: 12 ( doze ) meses
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Pregão, na forma Eletrônica 254/2017

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 atribuições legais previstas Lei Municipal 
n° 12.345/15, tendo em vista a necessidade 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Cascalheira. Definir parâmetros para a classifi-
cação 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 permite a extração de subs-
tâncias 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da atividade, apro-
va 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a operação;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LOR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis na modalidade completa do Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licencia-
mento ambiental estadual ou que a Renovação da Licença de Operação emitida pelo IAP esteja 
vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionan-
tes 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 magnitudes, 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, equipamen-
tos 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 estabe-
lecidos pela legislação ambiental vigente, quando da operação da atividade;

2.10 Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD: plano contendo as ações e procedimen-
tos 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: Documento que aponta e descreve 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito dos 
estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 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, à documentação geral necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 hidráu-
licas 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 licenciamento ambiental só 
será concedido quando firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e aprovado o competen-
te Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD, quando cabível.

No caso onde ocorrer a necessidade de supressão de vegetação arbórea para instalação da Ati-
vidade de extração de cascalho, fica o empreendedor obrigado a efetuar a compensação por 
outra área, em dimensões não inferiores 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 caver-
nas, o Plano de Controle Ambiental deverá contemplar:
a) estudo espeleológico realizado por técnicos com experiência comprovada em Espeleologia;
b) mapeamento da área cárstica onde se insere o empreendimento, com relatório descritivo das:
 - feições externas (relevo, vegetação, corpos hídricos, sumidouros, ressurgência, afloramen-
tos, dolinas) com avaliação do estado de conservação e identificação das atividades antrópicas 
próximas,
 - feições internas - descrição geral da caverna: desenvolvimento, características físicas (espe-
leotemas, dimensões, forma), características biológicas, antrópicas e estado de conservação.

Nos casos de constatação de Passivo Ambiental em área de lavra, o licenciamento ambiental só 
será concedido quando firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e aprovado o competen-
te 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 técnico habilitado e com recolhimento de Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica - ART;
b) apresentação da execução do projeto de recuperação do local e programa de plantio, confor-
me, elaborado por profissionais habilitados e apresentado de acordo com as diretrizes estabeleci-
das na Norma 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 instalações de cominuição, exce-
tuando-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 Destinação Final dos resíduos 
gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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.

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 
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resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo de Referên-
cia 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. Cons-
tam 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 ADMINISTRATIVOÁrea 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, incluindo 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;

d) 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 empreendedor; 

f) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de terceiros

g) Minuta de Registro de Licença emitido pelo Departamento Nacional de Proteção Mineral – 
DNPM;

h) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel pertencente 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 forma em que legislação específica determinar.

i) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize expressamente 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 po-
ligonal 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; 

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 exploração, incorporando a es-
tabilização dos taludes, controle de processos erosivos e plantio, preferencialmente, de espécies 
arbóreas nativas regionais;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo 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 alteração) (ver item 7 desta IN);

e) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão; 

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 habilitados e apresentado de 
acordo com as diretrizes estabelecidas no ANEXO 03, 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 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 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) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão; 

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) 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 07, elabo-
rado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

h) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Operação 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;
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f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

i) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos na Licença de Operação, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atualizado, elaborado por 
técnico habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.

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 Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Minuta de Registro de Licença emitido pelo Departamento Nacional de Proteção Mineral - 
DNPM;

i) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de terceiros;

j) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel pertencente 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 jurisdi-
ção se  achar o imóvel, nos casos e na forma em que legislação específica determinar.

k) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize expressamente a extração, 
se couber;

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 po-
ligonal 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; 

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 exploração, incorporando a es-
tabilização dos taludes, controle de processos 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 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;

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 habilitados e apresentado de 
acordo com as diretrizes estabelecidas no ANEXO 03, 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 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

u) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

v) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2); 

w) Súmula do pedido de Licença de Operação para Regularização, a ser publicada no Diário 
Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), 
conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

x) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.

6.5 Renovação da 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 Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Cópia da LOR a ser renovada;

h) Cópia do Registro de Licença expedido pelo DNPM;

i) Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

l) 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;

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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 
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d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 requeren-
te 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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, discri-
minando os resultados e particularidades da intervenção atendendo os prazos de monitoramento 
estabelecido na Licença de Instalação;
Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou encerramento de respon-
sabilidade técnica durante a execução do Plano de Controle Ambiental - PCA, discriminando os 
resultados e particularidades 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Controle Ambiental – PCA;
• 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 órgãos públicos da admi-
nistração direta ou autárquica

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Mu-
nicipal n° 12.345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Cas-
calheira, cuja extração seja realizada por órgãos públicos da administração direta ou autárquica 
localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Cascalheira, cuja extração seja realizada por ór-
gãos 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 Cascalheira com extração por órgãos públicos: Atividade que consiste 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 ad-
ministração 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da atividade, apro-
va 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a operação;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LOR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis na modalidade completa do Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licencia-
mento ambiental estadual ou que a Renovação da Licença de Operação emitida pelo IAP esteja 
vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionan-
tes 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 magnitudes, 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, equipamen-
tos 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 estabe-
lecidos pela legislação ambiental vigente, quando da operação da Atividade;

2.10 Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD: plano contendo as ações e procedimen-
tos 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: Documento que aponta e descreve 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito dos 
estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 terceirização, e com fina-
lidade de utilização exclusiva em obras públicas, sendo 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 hidráu-
licas 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 
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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 Ati-
vidade de extração de cascalho, fica o órgão responsável pela extração obrigado a efetuar a com-
pensação 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 caver-
nas, o Plano de Controle Ambiental deverá contemplar:
a) estudo espeleológico realizado por técnicos com experiência comprovada em Espeleologia;
b) mapeamento da área cárstica onde se insere o empreendimento, com relatório descritivo das:
 - feições externas (relevo, vegetação, corpos hídricos, sumidouros, ressurgência, afloramen-
tos, dolinas) com avaliação do estado de conservação e identificação das atividades antrópicas 
próximas,
 - feições internas - descrição geral da caverna: desenvolvimento, características físicas (espe-
leotemas, dimensões, forma), características biológicas, antrópicas e estado de conservação.

Nos casos de constatação de Passivo Ambiental em área de lavra, o licenciamento ambiental só 
será concedido quando firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e aprovado o competen-
te 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 técnico habilitado e com recolhimento de Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica - ART;
b) apresentação da execução do projeto de recuperação do local e programa de plantio, confor-
me, elaborado por profissionais habilitados e apresentado de acordo com as diretrizes estabeleci-
das 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 deverão ser requeridos 
junto ao órgão ambiental estadual - IAP e, quando em área de abrangência de Unidades de Con-
servação 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 Destinação Final dos resíduos 
gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

O aproveitamento mineral por Registro de Extração é limitado à área máxima de 5ha(cinco hec-
tares). 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 Área da lavra (ha) ATO ADMINISTRATIVO
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, incluindo 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;

d) 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 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 terceiros;

h) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel pertencente 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 forma em que legislação específica 
determinar.

i) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize expressamente 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 poli-
gonal 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 exploração, incorporando a es-
tabilização dos taludes, controle de processos 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença Prévia;

d) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – ori-
ginais;

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) Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado por profissionais habilitados e apresentado de 
acordo com as diretrizes estabelecidas no ANEXO 03, 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 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 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) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

d) 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 empreendedor;

f) Cópia da Licença de Instalação a ser renovada;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;
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e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos 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 07, elabo-
rado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

h) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo 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, 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 empreendedor;

f) Cópia do Registro de Licença expedido pelo DNPM;

g) Cópia da Licença de Operação a ser renovada;

h) Súmula referente a Concessão de Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

i) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos na Licença de Operação, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atualizado, elaborado por 
técnico habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Cópia da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.

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 Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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) Minuta de Registro de Extração emitido pelo Departamento Nacional de Proteção Mineral - 
DNPM;

h) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de terceiros;

i) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel pertencente 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 forma em que legislação específica determinar.

j) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize expressamente a extração;

k) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definido-
ra 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 edi-
ficações utilizadas no desenvolvimento da Atividade e seus limites, a 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 e 
decantação que serão implantadas;

m) Previsão de término da utilização da cascalheira;

n) Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada pela exploração, incorporando a es-
tabilização dos taludes, controle de processos 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 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;

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 habilitados 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);

s) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

t) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

u) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2); 

v) Súmula do pedido de Licença de Operação para Regularização, a ser publicada no Diário 
Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), 
conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

w) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.

6.5 Renovação da 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 Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

d) 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 empreendedor;

f) Cópia da LOR a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações 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 estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

k) 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;

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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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 requeren-
te 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
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para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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, discri-
minando os resultados e particularidades da intervenção atendendo os prazos de monitoramento 
estabelecido na Licença de Instalação.
Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou encerramento de respon-
sabilidade técnica durante a execução do Plano de Controle Ambiental - PCA, discriminando os 
resultados e particularidades 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Controle Ambiental – PCA;
• 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Artesanal

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Ex-
tração 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 documentação 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 Ambientais mínimos a serem 
apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Extração de Pedras Irregulares de modo artesanal: Atividade que consiste na extração arte-
sanal 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 permite a extração de subs-
tâncias 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da atividade, apro-
va 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a operação;

2.7 Licença para Regularização de Atividade - LOR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis na modalidade completa do Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licencia-
mento ambiental estadual ou que a Renovação da Licença de Operação emitida pelo IAP esteja 
vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionan-
tes 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 magnitudes, 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, equipamen-
tos 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 estabe-
lecidos pela legislação ambiental vigente, quando da operação da Atividade;

2.10 Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD: plano contendo as ações e procedimen-
tos 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: Documento que aponta e descreve 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito dos 
estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 hidráulicas 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 Ati-
vidade de extração das rochas, fica o órgão responsável pela extração obrigado a efetuar a com-
pensação 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 caver-
nas, o Plano de Controle Ambiental deverá contemplar:
a) estudo espeleológico realizado por técnicos com experiência comprovada em Espeleologia;
b) mapeamento da área cárstica onde se insere o empreendimento, com relatório descritivo das:
 - feições externas (relevo, vegetação, corpos hídricos, sumidouros, ressurgência, afloramen-
tos, dolinas) com avaliação do estado de conservação e identificação das atividades antrópicas 
próximas;
 - feições internas - descrição geral da caverna: desenvolvimento, características físicas (espe-
leotemas, dimensões, forma), características biológicas, antrópicas e estado de conservação.

Nos casos de constatação de Passivo Ambiental em área de lavra, o licenciamento ambiental só 
será concedido quando firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e aprovado o competen-
te 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 
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implantado, com laudo do profissional técnico habilitado e com recolhimento de Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica - ART;
b) apresentação da execução do projeto de recuperação do local e programa de plantio, confor-
me, elaborado por profissionais habilitados e apresentado de acordo com as diretrizes estabeleci-
das 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 deverão ser requeridos 
junto ao órgão ambiental estadual - IAP e, quando em área de abrangência de Unidades de Con-
servação 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 Destinação Final dos resíduos 
gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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.
 
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 Referên-
cia 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. Cons-
tam 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 ADMINISTRATIVOÁrea 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade de Extração Mineral, ANEXO 02;
 
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro, atualizada em até 90 (noventa) dias conta-
dos 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 Licença emitido pelo Departamento Nacional de Proteção Mineral – 
DNPM;

g) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de terceiros;

h) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel pertencente 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 jurisdi-
ção se achar  o imóvel, nos casos e na forma em que legislação específica determi-
nar.

i) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize expressamente 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 po-
ligonal 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 exploração, incorporando a es-
tabilização dos taludes, controle de processos 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade de Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença Prévia;

d) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – ori-
ginais;

e) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, 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 habilitados e apresentado de 
acordo com as diretrizes estabelecidas no ANEXO 03, 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 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 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) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade de Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação 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 estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade de Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença Prévia e na Licença de Instalação, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;
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f) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 07, elabo-
rado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

h) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da Licença de Operação a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos 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, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Cópia do Registro de Licenciamento expedido pelo DNPM;

l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(2); 

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha da renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.

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 de Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Minuta de Registro de Licença emitido pelo Departamento Nacional de Proteção Mineral - 
DNPM;

i) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de terceiros;

j) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel pertencente 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 jurisdi-
ção se achar o imóvel, nos casos e na forma em que legislação específica determinar.

k) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize expressamente a extração 
se couber;

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 po-
ligonal 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;

m) Descrição do método de trabalho a ser utilizado na exploração e das obras de drenagem 
implantadas;

n) Previsão de término da utilização da jazida;

o) Projeto Simplificado de Recuperação de Área Degradada pela exploração, incorporando a es-
tabilização dos taludes, controle de processos 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 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;

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 habilitados 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);

t) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

u) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

v) Cópia legível da licença de Operação emitida pelo IAP(2);

w) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

x) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.

6.5 Renovação da 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 Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, 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) Cópia da LOR a ser renovada;

i) Súmula da Concessão de Licença de Operação para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

l) 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;

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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.
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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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 requeren-
te 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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, discri-
minando os resultados e particularidades da intervenção atendendo os prazos de monitoramento 
estabelecido na Licença de Instalação.

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou encerramento de respon-
sabilidade técnica durante a execução do Plano de Controle Ambiental - PCA, discriminando os 
resultados e particularidades 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Controle Ambiental – PCA;
• 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, dezembro 2017.

PAULO EDUARDO OLIVIERA DE BARROS
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 Artesanal, por órgãos públi-
cos da administração direta ou autárquica.

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Ex-
tração de Pedras Irregulares de Modo Artesanal, por órgãos públicos da administração direta ou 
autárquica localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Atividade 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: Ativida-
de que consiste na extração artesanal 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: é uma 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da atividade, apro-
va 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a operação;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LOR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis na modalidade completa do Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licencia-
mento ambiental estadual ou que a Renovação da Licença de Operação emitida pelo IAP esteja 
vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionan-
tes 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 magnitudes, 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, equipamen-
tos 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 estabe-
lecidos pela legislação ambiental vigente, quando da operação da Atividade;

2.10 Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD: plano contendo as ações e procedimen-
tos 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: Documento que aponta e descreve 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito dos 
estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente.
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2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 públicas, sendo proibida sua venda, lavra por 
terceiros ou transferência para empresas privadas.

A extração deverá ser feita sem o uso de explosivos, escavadeiras hidráulicas 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 Ati-
vidade de extração das rochas, fica o órgão responsável pela extração obrigado a efetuar a com-
pensação 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 caver-
nas, o Plano de Controle Ambiental deverá contemplar:
a) estudo espeleológico realizado por técnicos com experiência comprovada em Espeleologia;
b) mapeamento da área cárstica onde se insere o empreendimento, com relatório descritivo das:
 - feições externas (relevo, vegetação, corpos hídricos, sumidouros, ressurgência, afloramen-
tos, dolinas) com avaliação do estado de conservação e identificação das atividades antrópicas 
próximas,
  - feições internas - descrição geral da caverna: desenvolvimento, características físi-
cas (espeleotemas, dimensões, forma), características biológicas, antrópicas e estado de conser-
vação.

Nos casos de constatação de passivo ambiental em área de lavra, o licenciamento ambiental só 
será concedido quando firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC e aprovado o competen-
te 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 técnico habilitado e com recolhimento de Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica - ART;
• apresentação da execução do projeto de recuperação do local e programa de plantio, confor-
me, elaborado por profissionais habilitados e apresentado de acordo com as diretrizes estabeleci-
das 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 deverão ser requeridos 
junto ao órgão ambiental estadual - IAP e, quando em área de abrangência de Unidades de Con-
servação 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 Destinação Final dos resíduos 
gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.
O aproveitamento mineral por Registro de Extração é limitado à área máxima de 5ha(cinco hec-
tares). 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, incluindo 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;

d) 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 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 terceiros;

h) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel pertencente 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 jurisdi-
ção se achar  o imóvel, nos casos e na forma em que legislação específica determi-
nar.

i) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize expressamente 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 po-
ligonal 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 exploração, incorporando a es-
tabilização dos taludes, controle de processos 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença Previa;

d) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – ori-
ginais;

r) 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 empreendedor;

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, elaborado por profissionais habilitados e apresentado de 
acordo com as diretrizes estabelecidas no ANEXO 03, e ainda, a Norma da ABNT - NBR 13.030/93 
(Elaboração e apresentação de projeto de Reabilitação de Áreas Degradadas pela Mineração - 
Procedimentos);

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

j) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 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;

k) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
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– originais;

s) 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 empreendedor;

f) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos 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 07, elabo-
rado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

h) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo 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, 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 empreendedor;

f) Cópia do Registro de Extração expedido pelo DNPM; 

g) Cópia da Licença de Operação a ser renovada;

h) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

i) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos na Licença de Operação, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 04, atualizado, elaborado por 
técnico habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Cópia da legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.

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 Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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) Minuta de Registro de Extração emitido pelo Departamento Nacional de Proteção Mineral – 
DNPM;

h) Anuência dos superficiários, em caso de Atividade em área de terceiros;

i) Tratando-se de aproveitamento de jazida situada em imóvel pertencente 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 jurisdi-
ção se achar  o imóvel, nos casos e na forma em que legislação específica determi-
nar.

j) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize expressamente 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 po-
ligonal 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 exploração, incorporando a es-
tabilização dos taludes, controle de processos 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 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;

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 habilitados e apresentado de 
acordo com as diretrizes estabelecidas no ANEXO 03, 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 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

t) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

u) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);

v) Súmula do pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

w) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.

6.5 Renovação da 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 Extração Mineral, ANEXO 02;

c) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

d) 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 empreendedor;

f) Cópia do Registro de Licença expedido pelo DNPM;

g) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize expressamente a extração 
se couber;

h) Cópia da LOR a ser renovada;

i) Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;

j) Indicação do responsável técnico da Prefeitura Municipal pelo serviço de exploração;
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k) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

m) 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;

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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua implantação, o requeren-
te 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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, discri-
minando os resultados e particularidades da intervenção atendendo os prazos de monitoramento 
estabelecido na Licença de Instalação.
Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou encerramento de respon-
sabilidade técnica durante a execução do Plano de Controle Ambiental - PCA, discriminando os 
resultados e particularidades 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Controle Ambiental – PCA;
• 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 licenciamento ambiental para a Atividade Suinocul-
tura, 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade Suinocultura. Definir parâmetros para a classificação da Ativida-
de 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 Atividade Florestal;

2.3. Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.6 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da Atividade, apro-
va 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.9 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para Atividades existentes, 
enquadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental es-
tadual ou que a Licença Simplificada ou a Renovação da Licença de Operação, ambas emitidas 
pelo IAP, esteja vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a Operação;

2.10 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico de instalações, equipa-
mentos 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 operação da Atividade;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 conclusão 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: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
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tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 Classificação e Características Gerais das Atividades de Suinocultura

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 correspon-
dência 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 ESTERCO 
(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 preser-
vação permanente, 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 mínimo, nas distâncias e condições abaixo especificadas:
- 50 (cinqüenta) metros das divisas de terrenos vizinhos, podendo esta distância ser inferior quan-
do da anuência legal dos respectivos 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, armazenagem, tratamento e dispo-
sição final de dejetos – devem ser consideradas as condições ambientais da área e do seu entor-
no, bem como, a direção predominante dos ventos na região, de forma a impedir a propagação de 
odores para cidades, núcleos populacionais e habitações 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 rochosos, formação de casca-
lho, em locais alagadiços e com afloramento do lençol freático e terrenos excessivamente inclina-
dos.

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 hidrômetros para controle do consu-
mo 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 líquidos;
b) evitar a entrada de água de chuva nas instalações e no sistema de tratamento de dejetos.

Soluções alternativas para redução do consumo de água:
c) limpeza a seco;
d) uso de piso ripado;
e) utilização de cama nas instalações;
f) lavagem com jatos d’água com menor volume e maior pressão;
g) 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 vezes por se-
mana;
 - armazenamento dos resíduos sólidos provenientes da atividade (cama ou esterco peneira-
do,  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, de-
verão obrigatoriamente sofrer armazenamento e/ou tratamento primário para posterior encami-
nhamento 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 poste-
rior 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 permeabilidade 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 dis-
posição 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 ma-
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téria 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 hí-
dricos, 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 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 sedimentá-
veis 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 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) 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 seguintes 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, car-
bono total, fósforo e potássio, que devem ser quantificados e utilizados para fins de cálculo da taxa 
de aplicação (m³/ha), de acordo com a recomendação de adubação para a cultura utilizada;

c) área de Aplicação: As áreas aptas para utilização dos dejetos 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 Dis-
posição Final de Dejetos de Suínos, adaptado por PAULA SOUZA,M.L. & FOWLER,R.B. do Siste-
ma 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-quí-
micas 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 Classi-
ficação 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 autoridades 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 Destinação Final dos resíduos  
gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Gerenciamento 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 Referên-
cia 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETRO

ATO 
ADMINISTRATIVO

Animais / Ciclo de Produção
ciclo de produção 

de leitões (sistema1) 
(matrizes)

ciclo completo 
(sistema 2)
(animais)

terminação 
(sistema 3)
(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 estabelecido a parâmetro da 
tabela acima, deverá ser requerido junto ao órgão ambiental estadual;
b) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuído a parâmetros des-
ta 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 número abaixo do limite inferior ao esti-
pulado 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 administrativo) a Atividade de-
verá atender a legislação ambiental vigente.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

e) Declaração para dispensa, Anexo 13 ou 14, o que couber;

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

e) Declaração para dispensa, Anexo 13 ou 14, o que couber;

f) Cópia da Certidão a ser renovada;

g) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, 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 definido-
ra 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;

h) 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;
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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) Projeto de Controle de Poluição Ambiental simplificado - PCPAS, ANEXO 03, elaborado por 
profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 12, elaborado por profissio-
nais habilitados;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de 
Gestão de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 09ou 10;

m) No caso de disposição de dejetos no solo para fins agrícolas, em áreas em que o interessado 
não é o proprietário, apresentar Declaração das partes, com firmas reconhecidas em cartório, 
ANEXO 05;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando couber(2));

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas na Licença Simplificada, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 12, atualizado, elaborado por 
profissionais habilitados;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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) aplicável para Atividade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença 
Simplificada emitida pelo órgão ambiental ou sua renovação, não esteja vencida.

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 Suinocultura, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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 definido-
ra 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;

g) 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;

h) 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;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

j) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Instalação – LI

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença Prévia;

d) Súmula da Concessão de Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – ori-
ginais;

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 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 compro-
metida, 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 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;

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, conforme modelo apresentado no ANEXO 04;

k) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 05, elaborado por profissional 
habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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, ANEXO 09 ou 10;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02; 

c) Cópia da Licença de Instalação a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. 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 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
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comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos 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 pro-
fissional habilitado;

f) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 11, elabora-
do por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

h) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Suinocultura, ANEXO 02;

c) Cópia  o 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16; 

f) Cópia da Licença de Operação a ser renovada, ( emitida pelo IAP, quando couber (2)) ;

g) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

h) 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;

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 esta-
belecidas na Licença de Operação, 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, ANEXO 12, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação de Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.

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 Suinocultura, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo; 

d) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 definido-
ra 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 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;

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, ANEXO 05, elaborado por 
profissionais habilitados;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 12, elaborado por profissio-
nais habilitados;

m) No caso de disposição de dejetos no solo para fins agrícolas, em áreas em que o interessado 
não é o proprietário, apresentar Declaração das partes, com firmas reconhecidas em cartório, 
conforme ANEXO 05;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para a Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Cópia legível da Licença Simplificada emitida pelo IAP, quando couber (2);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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) aplicável para Atividade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença 
Simplificada emitida pelo órgão ambiental estadual, ou sua renovação, esteja vencida.

6.5 Renovação de 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 Suinocultura, ANEXO 02;

c) Cópia do Alvará de Funcionamento;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Cópia da LSR a ser renovada;

h) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas na Licença Simplificada para Regularização, 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 12, atualizado, elaborado por 
profissionais habilitados;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
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– originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.6 Licença de Operação para Regularização da Atividade – LOR

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 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;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 definido-
ra 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 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;

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) No caso de disposição de dejetos no solo para fins agrícolas, em áreas em que o interessado 
não é o proprietário, apresentar Declaração das partes, com firmas reconhecidas em cartório, 
conforme ANEXO 06;

l) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 05, elaborado por profissional 
habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 12, elaborado por profissio-
nal habilitado;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(2);

q) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização da Atividade – LOR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.

6.7 Renovação da 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 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da LOR a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 

modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 12, atualizado, elaborado por 
profissionais habilitados;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização, a ser pu-
blicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 desenvolvidas 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 Ambien-
tais, devendo 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 requeren-
te 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Pra as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado juntamen-
te com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indicação da 
movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Projeto de Controle de Poluição Ambiental - Simplificado – PCPAS;
• ANEXO 04. Declaração de Cedencia de área para distribuição de dejetos de suínos;
• ANEXO 05. Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA;
• ANEXO 06. Sistema de classificação de risco ambiental das terras para uso agronômico de 
dejetos de suínos;
• ANEXO 07. Aplicação de dejetos de suínos no solo para fins agrícolas;
• ANEXO 08. Determinação da concentração de nutrientes e de matéria seca através da densi-
dade do dejeto;
• ANEXO 09. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – simplificado - PGRC-
CS;
• ANEXO 10. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – completo – 
PGRCCC;
• ANEXO 11. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC;
• ANEXO 12. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
• ANEXO 13. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal, Sistema 1;
• ANEXO 14. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal, Sistema 2

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Avi-
cultura 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Avicultura. 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, fo-
mento e informações prestadas no processo de licenciamento ambiental de cadeia produtiva da 
avicultura;

2.3. Integrado: pessoa física ou jurídica integrante de cadeia produtiva, executor de parte das ativi-
dades desta cadeia, sob supervisão e orientação do responsável técnico do integrador;

2.4 Responsável Técnico: profissional especializado na área de abrangência do sistema, disponi-
bilizado pelo integrador, responsável pelos projetos, orientação, documentação técnica, relatórios 
e demais documentos citados nesta Resolução;

2.5 Agricultor Familiar: aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, aos seguintes re-
quisitos 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.7 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-

cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.9 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da atividade, apro-
va 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.12 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para Atividades existentes, 
enquadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental es-
tadual ou que a Licença Simplificada ou a Renovação da Licença de Operação, ambas emitidas 
pelo IAP, esteja vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambien-
tais 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 magnitudes, e das várias medidas mitigadoras, 
tudo dentro de planos e programas ambientais;

2.14 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, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.15 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 conclusão 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: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 atender, 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 ester-
cos, deve situar-se a uma distância mínima de corpos hídricos, de modo a não atingir áreas de 
preservação permanente, conforme estabelecido no Código Florestal ;
c) a área do empreendimento, incluindo armazenagem, tratamento e destinação final de ester-
cos, 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 poste-
riores:
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 circulação seja praticamente nula, os materiais sedimentá-
veis 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 aspectos:
a) a cama de aviário deverá sofrer processo de fermentação por no mínimo 10 (dez) dias. A 
armazenagem deve ser realizada em local adequado, com adoção de medidas que evitem a proli-
feração de vetores;
b) taxa de aplicação no solo (quantidade/área) - deve ser calculada com base nas característi-
cas 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 resí-
duos de produtos químicos para tratamento de madeira.

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 autoridades sanitárias competentes.
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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 Destinação Final dos resíduos ge-
rados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Gerenciamento 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 Referên-
cia 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO ATO 

ADMINISTRATIVOÁrea construída 
(para o confinamento das aves) (m²)

Mínimo De 1.501 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 estabelecido ao parâmetro da  
tabela acima, deverá requerido junto ao órgão ambiental estadual;
a) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuído ao parâmetro des-
ta Tabela for ultrapassado, o licenciamento da parte ampliada e os demais procedimentos poste-
riores deverão ser requeridos junto ao IAP; 
b) 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 Licenciamen-
to Ambiental Municipal; 
c) 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;
d) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) a Atividade de-
verá 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 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

e) Declaração para dispensa, ANEXO 09;

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 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 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

e) Declaração para dispensa, ANEXO 09;

f) Cópia da Certidão a ser renovada;

g) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 da Atividade de Avicultura, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, 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 profissionais habilitados, com poligonal defini-
dora 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;

h) 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;

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 03, elaborado por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

m) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando couber (2));

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas na Licença Simplificada, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

j) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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) aplicável para Atividade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença 
Simplificada emitida pelo órgão ambiental não esteja vencida.

6.3 Licença Prévia – LP

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 Avicultura, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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 definido-
ra 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;

g) 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;

h) 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;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

j) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Instalação – LI

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 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 alteração);

d) Cópia da Licença Prévia;

e) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão; 

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 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;

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 03, elaborado por profissional habilitado; 

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, AANEXO 05, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Instalação – LI

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n°10996/16;

e) Cópia da Licença de Instalação a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

g) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.5 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 Avicultura, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos 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 habilita-
do e cadastrado na SMMA;

f) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 08, elabo-
rado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

h) Súmula do pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.5.1 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 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da Licença de Operação a ser renovada (emitida pelo IAP, quando couber (2));

g) Súmula referente a Concessão de Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos 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 05, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do pedido de Renovação da Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha da renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.

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;
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b)  Cadastro da Atividade Avicultura, ANEXO 02;

e)  Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

f)  Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, 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 definido-
ra 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 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;

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 04, elaborado por profissional 
habilitado;

n)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, elaborado por profissio-
nal habilitado;

o)  Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p)  Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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 Simplificada emitida pelo IAP, quando couber (2);

r)  Súmula do pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

s)  Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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) aplicável para Atividade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licen-
ça Simplificada emitida pelo órgão ambiental estadual, ou sua renovação, esteja vencida.

6.7 Renovação da 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 Avicultura, ANEXO 02;

f)  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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f)  Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g)  Cópia da LSR a ser renovada;

h)  Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;

i)  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;

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 esta-
belecidos na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado;

l)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

m)  Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n)  Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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)  Súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

p)  Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.8 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 Avicultura, ANEXO 02;

c)  Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d)  Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e)  Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 definido-
ra 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 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;

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 – PCPA, ANEXO 04, elaborado por profissional 
habilitado;

l)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, elaborado por profissio-
nal habilitado;

m)  Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n)  Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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)  Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (2);

p)  Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

q)  Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.

 6.9 Renovação da 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 Avicultura, 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 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
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g)  Cópia da LOR a ser renovada;

h)  Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;

i)  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;

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 05, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

l) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado

m)  Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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)  Súmula do pedido de Renovação da Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

p)  Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 desenvolvidas 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 Ambien-
tais, devendo 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 requeren-
te 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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, discri-
minando os resultados e particularidades da intervenção atendendo os prazos de monitoramento 

estabelecido na Licença de Instalação.

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou encerramento de respon-
sabilidade técnica durante a execução do Plano de Controle Ambiental - PCA, discriminando os 
resultados e particularidades 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Controle de Ambiental – PCA;
• 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 - PGRC-
CS;
• ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – completo – 
PGRCCC;
• ANEXO 08. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC.
• ANEXO 09. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Pis-
cicultura localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Piscicultura. 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 
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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 acumulo 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 compe-
tentes, exerce a aquicultura com fins comerciais;

2.8. Área Aquícola: espaço físico contínuo em meio aquático, delimitado, destinado 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 físicos intermediários podem ser desenvolvi-
das 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 definição da classe correspondente ao porte;

2.11 Manifestação prévia dos órgãos e entidades gestoras de recursos hídricos: ato administrativo 
emitido pela autoridade outorgante competente, 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 outorga, 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 ba-
cia 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 característica 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 fun-
ção de seu porte e do potencial de severidade das espécies;

2.17 Sistema de Cultivo: conjunto de características ou processos de produção utilizados por Ativi-
dades aquícolas, sendo dividido nas modalidades Intensiva, Semi-Intensiva e Extensiva;

2.18 Sistema de Cultivo Extensivo: sistema de produção em que os espécimes cultivados depen-
dem principalmente de alimento natural disponível, podendo receber complementarmente alimento 
artificial e tendo como característica a média ou baixa densidade de espécimes, variando de acor-
do com a espécie utilizada.

2.19 Sistema de Cultivo Intensivo: sistema de produção em que os espécimes cultivados depen-
dem 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 artificial, podendo buscar suplementarmente o ali-
mento natural disponível, e tendo 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 compe-
tente, verificando a satisfação das condições legais 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 degra-
dação e/ou modificação ambiental, considerando as disposições 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.23 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades, enquadráveis no 
Licenciamento Ambiental Municipal, que eram dispensadas de licenciamento ambiental estadual 
ou que a Licença Simplificada emitida pelo IAP, esteja vencida. 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 simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 habilitada para essas finalidades;
c) recomposição ambiental: quando praticada sem finalidade econômica, com o objetivo de re-
povoamento, por pessoa física ou jurídica legalmente habilitada;
d) familiar: quando praticada por unidade unifamiliar, nos termos da Lei Federal no. 11.326/ 24 
de julho de 2006;
e) ornamental: quando praticada para fins de aquariofilia ou de exposição pública, com fins co-
merciais ou não.

O Potencial de severidade das espécies utilizadas pela Atividade será definido 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 enquadra-
mento, 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

As Atividades que utilizem policultivo ou sistemas integrados que demonstrem a melhor utilização 
dos recursos e a redução de resíduos sólidos e líquidos, 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 vazão 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 permitidas 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 natural com perma-
nência 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, capta-
ções e lançamentos considerados insignificantes, poderão ser revistos pelos Comitês de Bacias e 
propostos novos valores para serem estabelecidos pela Superintendência de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA.

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 ar-
tigo 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 implantados em áreas loca-
lizadas 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 cianobactérias potencialmente 
tóxicas podem representar um risco à saúde humana, devido a presença de cianotoxinas nos 
tecidos dos peixes tornando-os inadequados 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos resíduos  
gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETROS ATO ADMINISTRATIVO
Açude Viveiro

LS, LSRPequeno
Área da lâmina de água 
Até 20.000 m² Produção 
Até 5.000 kg/ano

Área da lâmina de água 
Até 20.000 m² 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 estabelecido a  
parâmetros da tabela acima, deverá ser requerido junto ao órgão ambiental estadual;
c) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuído a parâmetros  
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

Para a definição dos procedimentos de licenciamento ambiental, a Atividade de aquicultura de 
pequeno porte objeto desta Instrução Normativa será enquadrada conforme o potencial de severi-
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dade da espécie utilizada na Atividade, 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, elaborado por profissional habilitado, com poligonal definido-
ra 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) Anuência do órgão gestor da Unidade de Conservação, quando couber;

i) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Poluidoras (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA);

j) Autorização do IBAMA quando se tratar de introdução ou translocação de espécies e reintro-
dução apenas em casos de espécimes oriundos de fora das fronteiras nacionais;

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, quando couber.

l) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária dos serviços de água, atestando a possibilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

m) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica, quando 
couber;

n) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Au-
torização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE, quando 
couber;

o) Projeto Técnico Descritivo;

p) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

q) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

r) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo; 

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Poluidoras (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA);

h) Planta de Localização da área, elaborado por profissional habilitado, com poligonal definido-
ra 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) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 

através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

j) 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;

k) Anuência do órgão gestor da Unidade de Conservação, quando couber;

l) 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.

m) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica, quando 
couber;

n) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Au-
torização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE, quando 
couber;

o) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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; 

p) Relatório Ambiental – RA conforme ANEXO 05, elaborado por profissional habilitado;

q) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

r) Autorização do IBAMA quando se tratar de introdução ou translocação de espécies e reintro-
dução apenas em casos de espécimes oriundos de fora das fronteiras nacionais;

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas 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 06, elaborado 
por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 definido-
ra 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 
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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) 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;

j) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Poluidoras (Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA);

k) Anuência do órgão gestor da Unidade de Conservação, quando couber;

l) Autorização do IBAMA quando se tratar de introdução ou translocação de espécies e reintro-
dução apenas em casos de espécimes oriundos de fora das fronteiras nacionais;

m) Relatório Ambiental – RA conforme ANEXO 05, elaborado por profissional habilitado;

n) Relatório Técnico do Programa de Monitoramento Ambiental, ANEXO 06, elaborado por pro-
fissional habilitado;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Súmula do pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Cópia legível da Licença Simplificada emitida pelo IAP, quando couber (2);

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(2) aplicável para Atividade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença 
Simplificada emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.

6.6 Renovação Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR, para Atividades clas-
sificadas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da LSR a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais; 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas 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 06, elaborado 
por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do pedido de renovação da Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).
Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 
d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 

ME ou EPP.
Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 desenvolvidas 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 Ambien-
tais, devendo 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 exploração 
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 requeren-
te 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Pra as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado juntamen-
te com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indicação da 
movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante 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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e 
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado – PGRC-
CS;
• ANEXO 04: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo – PGRCCC;
• ANEXO 05: Relatório Ambiental – RA;
• ANEXO 06: Relatório Técnico do Programa de Monitoramento Ambiental - RTPMA.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS

Secretário Municipal de Meio Ambiente
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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 Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental municipal para a 
Atividade Construção, Pavimentação, Recapeamento Asfáltico, no Município de Ponta Grossa – 
PR estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Construção, Pavimentação, Recapeamento Asfál-
tico. 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 pres-
tados 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 rolamento. A superfície de pode ser formada com revestimento primário, asfáltico, concreto ou 
alvenaria poliédrica e suas variações.

2.4 Recapeamento asfáltico: Conjunto de operações destinadas a corrigirem falhas superficiais, 
tais como: fissuração, desagregação, polimento das asperezas (rugosidades), desgastes (perda 
de agregados), exsudação e, eventualmente, também pequenas deficiências da geometria trans-
versal (trilha de roda) do pavimento.

2.5 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.6 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 jazidas, "bota-fora", constru-
ção 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, vigentes.

Na construção e manutenção de estradas municipais pavimentadas ou não, tanto os taludes como 
as áreas marginais, decapitadas ou não, deverão receber tratamentos conservacionistas adequa-
dos, 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 pas-
sagem 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 enquadramento de Gerador de RCC.

2- Usar os Termos de Referência para PGRCC e demais formulários estabelecido 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 contra-
tadas 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-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 documentos 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 encaminhamento para a fiscalização de uma cópia do RGRCC 
aprovado pela SMMA, com respectivo parecer técnico, para compor o rol de documentos desta 
medição. O RGCC deverá ser encaminhado à SMMA com os volumes efetivamente gerados ates-
tados 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 apresen-
tar até o final do ultimo dia útil do mês de março de cada ano subsequente, à SMMA, relatório anu-
al, 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 Normativas SMMA– LA- N° 6-001 e 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

As Atividades de Construção, Pavimentação ou Recapeamento Asfáltico, de que trata esta Instru-
ção Normativa, são passíveis de dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal. 

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licenciamento ambiental muni-
cipal, o interessado, requerer junto a SMMA, a Certidão 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 Asfáltico, ANEXO 02;

c) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Construção, Pavimentação e Recapeamento Asfáltico, ANEXO 02;

c) Cópia da Certidão a ser renovada;

d) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua implantação, o requeren-
te 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares referen-
tes 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 setor 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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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 Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental municipal para a 
Atividade Micro-drenagem Urbana de Águas Pluviais, no Município de Ponta Grossa – PR estabe-
lece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Micro-drenagem Urbana de Águas Pluviais. 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 Micro-Drenagem Urbana de Águas Pluviais: Atividade que compreende a implantação de sis-
temas 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, adaptado a malha viária 
urbana, que propicia a ocupação do espaço urbano por uma forma artificial de drenagem. Enqua-
dra-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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.7 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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-drenagem.

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 deverão ser dimensionados 
de modo a atender ao coeficiente de impermeabilização previsto para o zoneamento.

No caso de lançamento concentrados em corpos hídricos, deverá ser requerida 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 enquadramento de Gerador de RCC.

2- Usar os Termos de Referência para PGRCC e demais formulários estabelecido 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 contra-
tadas 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-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 documentos 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 encaminhamento para a fiscalização de uma cópia do RGRCC 
aprovado pela SMMA, com respectivo parecer técnico, para compor o rol de documentos desta 
medição. O RGCC deverá ser encaminhado à SMMA com os volumes efetivamente gerados ates-
tados 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 apresen-
tar até o final do ultimo dia útil do mês de março de cada ano subsequente, à SMMA, relatório anu-
al, 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 Normativas SMMA– LA- N° 6-001 e 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

As obras inerentes as Atividades de Micro-drenagem urbana de águas pluviais, são passiveis de 
dispensa de licenciamento ambiental municipal.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licenciamento ambiental muni-
cipal, o interessado, requerer junto a SMMA, a Certidão 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) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na  Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Micro-Drenagem Pluvial Urbana, ANEXO 02;

c) Cópia da Certidão a ser renovada;

d) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua implantação, o requeren-
te 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção 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 efetuado, com indicação da movimentação de terra 
prevista, volume, tipos de materiais, e localização da destinação/bota-fora e/ou da aquisição de 
materiais/áreas de empréstimo.

As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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, dezembro de 2017.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS

Secretário Municipal de Meio Ambiente
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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 licenciamento 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Conservação, Manutenção e Restauração de Es-
trada Municipal. 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 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 efetivamente 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 simplesmente a dar acesso a 
imóveis lindeiros, ou caminho que liga povoações relativamente 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 corretivo 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 ocasionados 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 deterioração 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 carroçável do corpo es-
tradal. Podendo ser constituída por material betuminoso, pedras aparelhadas, ou simplesmente 
revestimento primário.

2.8 Tratamentos conservacionistas: são as medidas e procedimentos adequados, 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.10 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: expedida após a 
previa certificação de que a Atividade em questão não esta enquadrada como passível de Li-
cenciamento 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: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 previstas também nas es-
tradas vicinais.

Não se aplica o disposto nessa Instrução Normativa à exploração de jazidas, "bota-fora", constru-
ção 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 receber tratamentos conservacionistas adequa-
dos, 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, vigentes.

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 enquadramento de Gerador de RCC.

2- Usar os Termos de Referência para PGRCC e demais formulários estabelecido 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 contra-
tadas 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-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 documentos 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 encaminhamento para a fiscalização de uma cópia do RGRCC 
aprovado pela SMMA, com respectivo parecer técnico, para compor o rol de documentos desta 
medição. O RGCC deverá ser encaminhado à SMMA com os volumes efetivamente gerados ates-
tados 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 apresen-
tar até o final do ultimo dia útil do mês de março de cada ano subsequente, à SMMA, relatório anu-
al, 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 Normativas SMMA– LA- N° 6-001 e 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

As obras inerentes as Atividades de Conservação, Manutenção e Restauração de Estrada Munici-
pal, são passiveis de dispensa de licenciamento ambiental municipal.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licenciamento ambiental muni-
cipal, o interessado, requerer junto a SMMA, a Certidão 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) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Conservação, Manutenção e Restauração de Estrada Municipal, ANE-
XO 02;

c) Cópia da Certidão a ser renovada;

d) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua implantação, o requeren-
te 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares referen-
tes 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 setor 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.
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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.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental para a Atividade 
Terraplanagem, em obras e Atividades específicas licenciadas pelo Município de Ponta Grossa 
– Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Terraplanagem, 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 respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Terraplanagem: Atividade que consiste num conjunto de ações com escavação, carga e trans-
porte, espalhamento e compactação de solo local ou importado, visando o aplainamento de uma 
área.

2.2 Planta planialtimétrica: representação em uma só planta das informações planimétricas e alti-
métricas de um terreno, obtidas de levantamentos topográficos. Sua finalidade é fornecer o maior 
numero possível de informações da superfície representadas para efeitos de estudo, planejamento 
e viabilização de projetos. A planimetria permite representar os acidentes geográficos (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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 nas-
centes, regiões de áreas úmidas, nem tampouco remanescentes embora fragmentados, do Bioma 
Mata Atlântica.

O Aterro com solo proveniente de terraplanagem, é aquele destinado a regularização 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 sis-
tema de projeção UTM ou Geográfica, em ambos os casos utilizar “datum” horizontal SIRGAS 
2000, constando como informações 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 (faixa 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, pretendidos, 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 prove-
niente 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Mu-
nicipal 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Eletrificação Rural. Definir parâmetros para a clas-
sificação 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 localiza-
das 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 corrente continua;

2.4 Fontes de Energia Renováveis: é aquela que vem de recursos naturais que são naturalmente 
reabastecidos, tais como o sol, vento, chuva, geotérmica.

2.5 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.6 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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: documento emitido pelas em-
presas 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 simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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

Caso a implantação da Atividade demandar corte, poda ou roçada de vegetação 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 Flo-
restal 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 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 Destinação Final dos resíduos ge-
rados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Gerenciamento 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 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 Eletrificação Rural, ANEXO 02;

c) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.
6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Eletrificação Rural, ANEXO 02;

c) Cópia da Certidão a ser renovada;

d) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão ou manejo de vegetação para sua implantação, 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 necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares referen-
tes 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 setor 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Mu-
nicipal 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 documentação 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 
Administrativo 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.6 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental estadual. 
Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionantes de-
terminados para a Operação

2.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;

2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 se-
guintes 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 vazão 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 permitidas 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 natural com perma-
nência 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, capta-
ções e lançamentos considerados insignificantes, poderão ser revistos pelos Comitês de Bacias e 
propostos novos valores para serem estabelecidos pela Superintendência de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA.

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 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 Destinação Final dos resíduos ge-
rados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil à SMMA 
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e como o fará

5 CRITÉRIO DE PORTE

O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Cons-
tam 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 licenciamento ambiental 
municipal, o interessado, deverá requerer junto a SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI;
c) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) a Atividade de-
verá 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 de Atividade Captação de Água, ANEXO 02;

c) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

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 da Certidão a ser renovada;

d) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.

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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), quando couber;

d) Quando para a rede condução passar por área de terceiros, deverá ser apresentada anuência 
dos proprietários dos imóveis atingidos;

e) Copia do Decreto de Interesse Social, para intervenção em área de APP;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso

i) Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS, ANEXO 03, elaborado por profissional 
habilitado;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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) 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;

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), quando couber;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Quando a rede passar por área de terceiros, deverá ser apresentada anuência dos proprietá-
rios dos imóveis atingidos;

g) Anexar Anuência Prévia Perfuração de Poço Tubular emitida pelo Instituto das Águas do Pa-
raná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA;

h) Estudo Hidrogeológico, ANEXO 06, elaborado por profissional habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

j) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas 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 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.5 Licença Simplificada para Regularização– LSR – 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), quando couber;

d) Quando para a rede condução passar por área de terceiros, deverá ser apresentada anuência 
dos proprietários dos imóveis atingidos;

e) Copia do Decreto de Interesse Social, para intervenção em área de APP;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
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h) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula de pedido de Licença Simplificada para Regularização, a ser publicada no Diário 
Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), 
conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6 Licença Simplificada para Regularização– LSR – 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), quando couber;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Quando a rede passar por área de terceiros, deverá ser apresentada anuência dos proprietá-
rios dos imóveis atingidos;

g) Anexar Anuência Prévia Perfuração de Poço Tubular emitida pelo Instituto das Águas do Pa-
raná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA;

h) Estudo Hidrogeológico, ANEXO 06, elaborado por profissional habilitado;

i) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

j) Súmula de Pedido de Licença Simplificada para Regularização, a ser publicada no Diário 
Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), 
conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da LSR a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas 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 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada para Regularização, a ser publi-
cada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e 
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para 
fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas, elaborados por profissional habilitado ou 
produzidos por órgãos oficiais.
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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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 Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental municipal para a 
Atividade Sistema de Abastecimento de Água, no Município de Ponta Grossa – PR estabelece para 
esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Sistema de Abastecimento de Água. Definir pa-
râmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Adminis-
trativo 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 con-
duzir 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 com-
pensar 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 piezomé-
trica da água transportada nos sistemas de abastecimento;

2.4 Rede de distribuição: é a estrutura do sistema de abastecimento de água composta pelo con-
junto 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.6 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;

2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 es-
truturas para os sistemas de Adução, Reservação, Elevação e Rede de Distribuição de água que 
compões um Sistema de Abastecimento 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 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.
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 Licenciamento Ambiental Muni-
cipal, o interessado deverá requerer junto a SMMA a Certidão de Inexigibilidade – CI.

A dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado das exigências 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 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 Destinação Final dos resíduos ge-
rados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO

ATO ADMINISTRATIVOPartes 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) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

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) Cópia da Certidão a ser renovada;

d) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 da Atividade Sistema de Abastecimento de Água, ANEXO 02;

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), quando couber;

d) Quando para a implantação da Atividade no todo ou em partes, for necessário passar por área 
de terceiros, deverá ser apresentada anuência dos proprietários dos imóveis atingidos;

e) Copia do Decreto de Interesse Social, para intervenção em área de APP, quando couber;

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, quando couber;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16, quando couber;

h) Projeto executivo dos componentes do sistema a ser licenciado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, elaborado por profissio-
nal habilitado;(¹)

k) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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, 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 
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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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

e) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

f) Súmula referente a Concessão de Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

i) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e 
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental municipal para as 
Atividades Coletor Tronco e Rede Coletora de Esgoto, no Município de Ponta Grossa – PR, preco-
nizada na Resolução 088/13, estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação 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 
Administrativo 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 tra-
tamento 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 fina-
lidade 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, emissários e respectivas esta-
ções elevatórias;

2.6 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.7 Autorização Ambiental: expedida antes da implantação da Atividade aprova a localização, a 
instalação, operação e/ou implementação da Atividade de acordo com as especificações cons-
tantes dos requerimentos, cadastros, planos, programas e/ou projetos aprovados e estabelece as 
medidas de controle ambiental e os demais condicionantes a serem cumpridas pelo requerente.

2.8 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 condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.9 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil.

2.10 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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.
2.11 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 aprovados pelo órgão ambiental competente.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controles de Transporte de Resíduos da 
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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 Destinação Final dos resíduos ge-
rados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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

Quando se tratar de Atividade de implantação apenas de Rede Coletora de Esgoto, a mesma será 
passível de Autorização Ambiental.

Quando se tratar de Atividade de implantação de Coletor Tronco e Rede Coletora de Esgoto deverá 
ser requerida junto à SMMA a Licença Simplificada - LS.

Para efeito de recolhimento da TAXA pertinente, todas as Atividades contempladas nesta Instrução 
Normativa são enquadradas como de PEQUENO PORTE.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Autorização Ambiental – AA
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Coletor Tronco e Rede Coletora de Esgoto, ANEXO 02;

c) Súmula do pedido de Autorização Ambiental, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais

d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.1.1 Renovação da Autorização Ambiental
Obs.: a Renovação desta Autorização deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas in-
formações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Coletor Tronco e Rede Coletora de Esgoto, ANEXO 02;

c) Cópia da Autorização Ambiental a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Autorização Ambiental, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

f) Súmula do pedido de Renovação da Autorização Ambiental, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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, ANEXO 02;

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Quando a rede passar por área de terceiros, deverá ser apresentada anuência dos proprietá-
rios dos imóveis atingidos;

e) Projeto executivo do trecho onde ocorrerá a intervenção, contendo estaqueamento e a indi-
cação 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 
projeção UTM ou Geográfica. Em ambos os casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000; 

f) Cronograma de implantação da obra;

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

h) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

i) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico, quando disponibilizada, deverá atender 
ao estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.2.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
Obs.: a ser requerida quando houver necessidade de prorrogação do cronograma da obra, ou 
quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para obtenção da licença expedida

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, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença simplificada a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

g) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico, quando disponibilizada, deverá atender 
ao estabelecido 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e 
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental 
em questão, sempre que entender necessário.

Os casos omissos nesta IN devem ser esclarecidos junto ao setor responsável pelo licenciamento 
ambiental municipal na SMMA, bem como é de competência deste o monitoramento dos procedi-
mentos 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 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Mu-
nicipal 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 esta-
belece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação 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 
Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados 
com as respectivas diretrizes.
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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 pre-
sentes 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.5 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental estadual. 
Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionantes de-
terminados para a Operação;

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil.

3 INSTRUÇÕES GERAIS

Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 atualizações 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 se-
guintes 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 vazão 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 permitidas 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 natural com perma-
nência 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, capta-
ções e lançamentos considerados insignificantes, poderão ser revistos pelos Comitês de Bacias e 
propostos novos valores para serem estabelecidos pela Superintendência de Desenvolvimento de 
Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA.

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 Destinação Final dos resíduos ge-
rados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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. Cons-
tam 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 Licenciamento Ambiental  
Municipal;
b) 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;
c)  a dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado das exigências le-
gais 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) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Unidade de Tratamento de Água, ANEXO 02;

c) Cópia da Certidão a ser renovada;

d) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Unidade de Tratamento de Água, ANEXO 02;

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração), quando couber;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, elaborado por profissional 
habilitado;

i) 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;

j) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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, 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 compro-
metida, 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 Simplificada a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada,  publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas na Licença Simplificada, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
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Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, realizado por profissional habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

h) 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;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 05, elaborado por profissional 
habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação de 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LSR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, publi-
cada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidas na Licença Simplificada para Regularização, 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, elaborado por profissional 
habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do Pedido de Renovação da Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e 
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras instituições envolvidas no licenciamento ambiental 
em questão, sempre que entender necessário.

Os casos omissos nesta IN devem ser esclarecidos junto ao setor responsável pelo licenciamento 
ambiental municipal na SMMA, bem como é de competência deste o monitoramento dos procedi-
mentos 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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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 licenciamento 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Estações Comerciais Emissoras de Campos Ele-
tromagnéticos. 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 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-estrutura, 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.6 Licença Ambiental Prévia - LP: expedida na fase preliminar do planejamento da atividade, apro-
va 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a operação.

2.9 Licença para Regularização de Atividade - LOR: expedida para Atividades existentes, en-
quadráveis na modalidade completa do Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de li-
cenciamento ambiental estadual ou cuja renovação da Licença de Operação emitida pelo órgão 
ambiental estadual esteja vencida. 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 magnitudes, 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 simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil.

3 INSTRUÇÕES GERAIS

Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 Eletromagné-
ticos, 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 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 Destinação Final dos resíduos ge-
rados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETROS
ATO

ADMINISTRATIVOÁrea 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 indicados 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 frequência 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 Eletromagnéticos – ANE-
XO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

g) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica; 

h) Relatório de Conformidade Teórica dos Níveis de Radiação Eletromagnéticas de Radio Fre-
qüência não Ionizante da estação;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

j) Publicação de súmula do pedido de Licença Prévia em jornal de circulação regional e no Di-
ário 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);

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.2 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 Eletromagnéticos, ANE-
XO 02; 

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia da Licença Prévia;

e) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão; 

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Laudo Radiométrico Teórico, elaborado por profissionais habilitados;

i) Plano de monitoramento dos níveis de radiação Eletromagnético do entorno;

j) Projeto de isolamento acústico do container;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.2.1 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 Eletromagnéticos – ANE-
XO 02;
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c) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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 Eletromagnéticos – ANE-
XO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos 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 habilita-
do;

f) Laudo Radiométrico Prático, elaborado por profissional habilitado;

g) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

h) Súmula do pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Estações Comerciais Emissoras de Campos Eletromagnéticos - ANE-
XO 02;

c) Cópia a Licença de Operação;

d) Cópia do Alvará de Funcionamento;

e) Licença para Funcionamento emitida pela ANATEL;

f) Cópia da Licença de Operação a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão; 

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidos 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(2);

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação de Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.

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 Eletromagnéticos, ANE-
XO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

i) Relatório de Avaliação de Estações Transmissoras, conforme estabelece o Art.15, da Resolu-
ção ANATEL n° 303/2002 e alterações posteriores;

j) Projeto de isolamento acústico do container, elaborado por profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP(1), quando couber;

m) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LRO, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(2), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15. 

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.
(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 de 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 Eletromagnéticos, ANE-
XO 02;

c) Cópia do Alvará de Funcionamento;

d) Cópia da LOR a ser renovada;

e) Súmula de concessão da Licença de Operação para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

i) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

j) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LRO, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
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Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encami-
nhar 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 Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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 Eletromagné-
ticos;
• 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento 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 documentação 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 vol-
tada 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 Construção Civil, terraplanagem 
e escavações de terrenos, provenientes de construção, 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, vidros, plásticos, tubu-
lações, e fiações elétricas, entre outros similares;

2.3 Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, corro-
sividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e mutage-
nicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com 
lei, regulamento ou norma técnica;

2.4 Resíduos Classes I e II:  classificação atribuída pela NBR 1004/04 para resíduos perigosos e 
não perigosos respectivamente;

2.5 Resíduos Classe D: classificação atribuída pela Resolução CONAMA 307/12 para resíduos 
perigosos;

2.6 Resíduos Classe A, B e C: classificação atribuída pela Resolução CONAMA 307/12 para re-
síduos não perigosos;

2.7 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.8 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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;

2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 Municipal 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 Controle de Transporte de Resíduos – CTR.

Os veículos caçamba deverão, quando transportar resíduos da construção civil nas vias do Muni-
cípio, utilizar lona ou outro material similar para recobrimento do compartimento onde está acon-
dicionada 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 utilizados para outros resí-
duos 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, para resíduos da Classe II é 
passível de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal.

A Atividade de Coleta e Transporte de RCC da Classe I, perigoso, deverá ser licenciada junto ao 
IAP.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licenciamento ambiental muni-
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cipal, o interessado, requerer junto a SMMA, a Certidão 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

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01;

b) Declaração, ANEXO 02

c) Comprovante do Cadastro de Atividade Coleta e Transporte de Resíduos da Construção Civil, 
obtido e acordo com o estabelecido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção 
Civil - PMGRCC;

d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na  Lei Municipal n°12.345/15.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cópia da Certidão a ser renovada;

c) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

d) Declaração, ANEXO 02;

e) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares referen-
tes 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 setor 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;
• ANEXO 02. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Muni-
cipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Barra-
cão para Triagem de Resíduos Urbanos Recicláveis localizada no Município de Ponta Grossa - Pr 
estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Re-
cicláveis. 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 respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Barracão para Triagem de Resíduos Urbanos Recicláveis: Atividade desenvolvida nas unida-
des 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, classificação e 
acondicionamento, sendo posteriormente enviados para as indústrias recicladora ou vendidos a 
empresas licenciadas;
    
2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 condicio-

nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a operação;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LS, LOR: expedida para Atividades existentes, en-
quadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental esta-
dual ou que a Licença Simplificada ou a Renovação da Licença de Operação, ambas emitidas pelo 
IAP, esteja vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e 
condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Relatório Ambiental Preliminar - RAP: estudo que além da apresentação da Atividade, identifica 
as magnitudes e as várias medidas mitigadoras dos impactos ambientais decorrentes da implan-
tação da Atividade, como por exemplo: obras de terraplenagem, corte de vegetação, proteção de 
nascentes obras de drenagem, entre outros, elaborado por profissionais habilitados e cadastrados 
na SMMA, acompanhado de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar 
do respectivo Conselho de classe;

2.9 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico de instalações, equipamen-
tos 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 estabe-
lecidos pela legislação ambiental vigente, quando da operação da Atividade;

2.10 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos Resíduos da Construção Civil;

2.11 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 permanência 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 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 Destinação Final dos resíduos ge-
rados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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. Cons-
tam 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 Recicláveis, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.214 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO  DE 2017 47

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

h) 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;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;

l) Projeto de Controle Ambiental – PCA, de Barracão de Triagem de Resíduos Não Perigosos, 
ANEXO 03, elaborado por profissional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.1.1 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 Recicláveis, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

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 compro-
metida, 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, (emitida pelo IAP, quando couber (2));

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. 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 Semestral de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos 
resíduos, descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adota-
dos, ANEXO 03;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais.

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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) aplicável para Atividade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença 
Simplificada emitida pelo órgão ambiental estadual, ou sua renovação, esteja vigente.

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 Recicláveis, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

g) 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; 

h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

i) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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 Recicláveis, ANEXO 02; 

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia da Licença Prévia;

e) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 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;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Projeto de Controle Ambiental – PCA, de Barracão de Triagem de Resíduos Não Perigosos, 
ANEXO 04, elaborado por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Instalação – LI

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 Recicláveis, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
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– 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.4 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 Recicláveis, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação,  publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 esta-
belecidos 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 pro-
fissional habilitado;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 07, elabo-
rado por profissional habilitado;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

i) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.4.1 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 Recicláveis, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Operação a ser renovada;

d) Súmula referente a Concessão de Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. 
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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidos 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 adota-
dos, ANEXO 04;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);

l) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.:

(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha da renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.
(2) 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 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 Recicláveis, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

k) Projeto de Controle Ambiental - PCA, ANEXO 03, elaborado por profissional habilitado;

l) Relatório Semestral de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos 
resíduos, descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adota-
dos, ANEXO 04;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização de Atividade, a ser publicada 
no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio 
eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações im-
pressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.5.1 Renovação da 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 Recicláveis, 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 Simplificada a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando for o caso (2));

f) Súmula de concessão da Licença Simplificada para Regularização de Atividade, publicada 
quando da sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 adota-
dos, ANEXO 04;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença Simplificada de Regularização, informando se houve ou não ampliação ou mo-
dificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada para Regularização de Atividade, 
a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, 
ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15.
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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) aplicável para Atividade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença 
Simplificada emitida pelo órgão ambiental estadual, ou sua renovação, esteja vencida.

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 Recicláveis, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso. 

i) 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;

j) 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;

k) Projeto de Controle Ambiental - PCA, ANEXO 03, elaborado por profissional habilitado;

l) Relatório Semestral de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos 
resíduos, descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adota-
dos, ANEXO 04;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);

o) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja primeira renovação da Licença de 
Operação emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.
(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo  
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação da 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 Recicláveis, ANEXO 02;

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LOR a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando couber (2));

f) Súmula de concessão de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, pu-
blicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 adota-
dos, ANEXO 04;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-

culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Pra as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado juntamen-
te com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indicação da 
movimentação de terra prevista, 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, discri-
minando os resultados e particularidades da intervenção atendendo os prazos de monitoramento 
estabelecido na Licença de Instalação.

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou encerramento de respon-
sabilidade técnica durante a execução do Plano de Controle Ambiental - PCA, discriminando os 
resultados e particularidades 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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 Resíduos Urbanos Reciclá-
veis;
• ANEXO 03. Projeto de Controle Ambiental – PCA, de Barracão de Triagem de Resíduos Não 
Perigosos;
• ANEXO 04. Relatório Semestral;
• 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 
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Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Mu-
nicipal n°12.345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Tratamento 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 Ambientais mínimos a serem 
apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Resíduos da Construção Civil - RCC: resíduos gerados em obras de construção civil, terrapla-
nagem e escavações de terrenos, provenientes de construção, 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, vidros, plás-
ticos, tubulações, e fiações elétricas, entre outros similares;

2.2 Tratamento de Resíduos da Construção Civil: Atividade onde se desenvolvam 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 ope-
ração 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 recupe-
ração por processos tecnológicos disponíveis e economicamente 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.8 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental estadual. 
Autoriza a Operação da Atividade;

2.9 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico de instalações, equipamen-
tos 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 estabe-
lecidos pela legislação ambiental vigente, quando da operação da Atividade;

2.10 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos Resíduos da Construção Civil;

2.11 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, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

3 INSTRUÇÕES GERAIS

Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 Construção 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 delimitadas com cerca ou 
muro, possuir portão para entrada exclusiva de caminhões 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 requerimento 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 
ADMINISTRATIVOÁrea 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 indicados 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) 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

g) 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;

h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;

k) Projeto de Implantação e Operação, de acordo com a NBR 15.114/04, elaborado por profis-
sional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.1.1 Renovação de 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
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f) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. 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) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 03, atualizado, 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, ANE-
XO 04;

k) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais.

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.2 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

h) 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;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;

l) Projeto de Implantação e Operação, de acordo com a NBR 15.113/04, elaborado por profis-
sional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

6.2.1 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) 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16;

e) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

g) 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;

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

i) Relatório Semestral de recebimento dos RCC, descrevendo o gerador, classificação e quanti-
dade, ANEXO 05;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais.

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Licença Simplificada para Regularização de Atividade – LSR – Para Unidades de Beneficia-
mento 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

k) Relatório Semestral, ANEXO 04 ou ANEXO 05, o que couber;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização de Atividade, a ser publicada 
no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio 
eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações im-
pressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 de 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.214 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO  DE 201752

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LSR a ser renovada;

f) Súmula de concessão da Licença Simplificada para Regularização de Atividade, publicada 
quando da sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apre-
sentação 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidas na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado;

j) Relatório Semestral, ANEXO 04 ou ANEXO 05, o que couber;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização de Atividade, a ser publicada 
no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio 
eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações im-
pressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Pra as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado juntamen-
te com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indicação da 
movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12.345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS;
• ANEXO 04. Relatório Semestral – de Unidades de Beneficiamento;
• ANEXO 05. Relatório Semestral – Aterro de Reservação;
• ANEXO 06. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado – PGRCCS;
• ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo – PGRCCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais previstas na Lei Mu-
nicipal n°12345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade La-
vador de Veículos, localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução 
Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Lavador de Veículos. Definir parâmetros para a 
classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicita-
do, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Lavador de Veículos: Atividade que inclui a limpeza externa e interna de veículos automotores 
leves e pesados, com água ou a seco;

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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.9 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para Atividades existentes, 
enquadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental es-
tadual ou que a Licença Simplificada ou a Renovação da Licença de Operação, ambas emitidas 
pelo IAP, esteja vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambien-
tais e condicionantes determinados para a Operação;

2.10 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico de instalações, equipa-
mentos 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 operação da Atividade;

2.11 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, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade do Ato Administrativo a ser solicitado 
constam no Decreto Municipal n° 10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei 
Municipal n° 12345/15.
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4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS

Os pisos das áreas de lavagem devem ser segundo as legislações pertinentes, 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 somente 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 adequado para o qual devem ser instalados no 
mínimo os dispositivos abaixo indicados:

a) Tratamento primário de águas residuárias: destinado a lavagem de veículos leves e pesados:
  - Caixa Retentora de areia: a caixa de areia gradeada serve para a retenção do mate-
rial 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 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. 
  - 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 efluen-
te oriunda da Caixa Coletora com destino a rede de esgotos.
Obs: Todas as caixas deverão ser de modelo industrial com placas coalescentes, certificadas pelo 
INMETRO.
b) Tratamento secundário de águas residuárias: destinado a lavagem de veículos pesados. Os 
efluentes poderão receber tratamento através de uma Estação de Tratamento Efluente– ETE, 
apropriada para este fim, e retornar como água de reuso, evitando o seu descarte, devendo o lodo 
gerado ser encaminhado para aterros industriais.

Ressalta-se que separadores por gravidade, com base nos princípios de decantação, não remo-
vem os óleos emulsionados. Somente após a coalescência (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, esco-
ar para a Caixa Separadora de água e óleo.

As Caixas de Areia, Separadora, Coletora de óleo e de Inspeção podem ser construídas em al-
venaria 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 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 míni-
ma 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 profundidade 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 instrumento 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 esto-
cado em área abrigada até o seu recolhimento por empresas rerrefinadoras licenciadas pelo órgão 
ambiental, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização.

Para os lavadores de veículos leves deverão ser adotados como padrão de lançamento das águas 
residuárias provenientes dos setores de lavagem dos veículos e de áreas de serviços, o estabele-
cido na Resolução CONAMA 430/2011.

Caso necessário, levando-se em consideração a localização dos Postos de Combustível ou do Sis-
tema 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Referên-
cia específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

Quanto a Águas Pluviais:
 Deverá ser implantado sistema de captação, armazenamento, conservação e uso racional de 
água de chuvas, seguindo os parâmetros estabelecidos no Decreto Municipal específico.

5 CRITÉRIO DE PORTE

O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE PARÂMETRO ATO ADMINISTRATIVOÁrea Construída Total (m2)
Mínimo Até 20 LS, LSRPequeno De 20,01 até 50
Médio De 50,01 até 100 LP, LI, LO, LORGrande Acima de 100

Obs: Atividades exclusivamente de lavagem à seco deverão requerer Licença Simplificada e Licen-
ça Simplificada para Regularização, quando couber.

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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Quando couber, Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados atra-
vés de coordenadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, 
obtidas através de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamen-
to Corporativo do Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou 
substituto. Locar na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de 
corpos hídricos, área de preservação permanente, principal via de acesso; 

h) Projeto de implantação da Atividade contendo a localização do sistema de pré-tratamento dos 
efluentes (caixas separadoras);

i) Detalhamento do sistema de pré-tratamento a ser utilizado;

j) 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;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

m) 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;

n) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda de água 
prevista;

o) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE.

p) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;

q) Súmula do pedido de Licença Simplificada a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;
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r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.1.1 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 Simplificada, a ser renovada;

e) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada por ocasião da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidas 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

k) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais; 

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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

6.2 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

g) 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; 

h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

i) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Licença Prévia a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15;
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 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) Súmula de Concessão da Licença Prévia publicada por ocasião da sua expedição. As pu-
blicações 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 compro-
metida, 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 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;

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) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

m) Projeto arquitetônico e de locação das unidades que compõem a Atividade.

n) Projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes, do(s) sistema(s) de 
tratamento utilizado(s) e cópia da Licença de Instalação emitida pelo IAP, nos casos de ETE;

o) Projeto executivo de drenagem pluvial, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes;

p) Projeto do sistema de captação, armazenamento, conservação e uso racional de águas de 
chuvas, elaborado por profissional habilitado;

q) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

r) Súmula do Pedido de Licença de Instalação a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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 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 de Instalação, a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação publicada por ocasião da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) Súmula da Concessão de Licença Prévia publicada por ocasião da sua expedição. As pu-
blicações 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.4 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 Lavador de Veículos, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Cópia da Licença de Operação emitida pelo IAP, no caso de dispor de ETE;

e) Súmula de Concessão da Licença de Instalação publicada por ocasião da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

f) 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;

g) Súmula do Pedido de Licença de Operação a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença Prévia e na Licença de Instalação, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

i) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 06, elabo-
rado por profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.4.1 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;

c) Cópia da Licença de Operação, a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando couber (1) );

d) Cópia da renovação obtida para a Licença de Operação emitida pelo IAP, no caso de dispor 
de ETE;

e) Súmulas de Concessão da(s) Licença(s) de Operação, publicada(s) por ocasião da sua expe-
dição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respecti-
vos 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 compro-
metida, 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 esta-
belecidos 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 - PGRS, ANEXO 03, atualizado, elaborado por profis-
sional habilitado;

j) Relatório Técnico do monitoramento de efluentes, se solicitado em licença anterior;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(2), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.
(2) 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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Projeto de implantação da Atividade contendo a localização do sistema de pré-tratamento dos 
efluentes (caixas separadoras);

m) Detalhamento do(s) sistema(s) de tratamento(s) a ser(em) utilizado(s) e cópia da Licença de 
Operação emitida pelo IAP, nos casos de ETE;

n) Projeto do sistema de captação, armazenamento, conservação e uso racional de águas de 
chuvas, elaborado por profissional habilitado;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.5.1 Renovação de 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LSR, a ser renovada;

f) Súmula de concessão da Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, publi-
cada por ocasião da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença Simplificada de Regularização, informando se houve ou não ampliação ou mo-
dificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.6 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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;
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g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

i) 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;

j) 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;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Projeto de implantação da Atividade contendo a localização do sistema de pré-tratamento dos 
efluentes (caixas separadoras);

m) Detalhamento do(s) sistema(s) de tratamento(s) a ser(em) utilizado(s) e cópia da Licença de 
Operação emitida pelo IAP, nos casos de ETE;;

n) Projeto do sistema de captação, armazenamento, conservação e uso racional de águas de 
chuvas, elaborado por profissional habilitado;

o) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);

q) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(2), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.
(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação de 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LOR a ser renovada;

f) Súmula de concessão da Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, publi-
cada por ocasião da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originai;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12345/15, quando couber.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
• ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - simplificado- PGRCCS;
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• ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - completo- PGRCCC;
• ANEXO 06. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais previstas na Lei Muni-
cipal n°12345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para as Atividades Pres-
tador de Serviço de Controle Fitossanitário e Controle de Vetores e Pragas Urbanas, localizada na 
área urbana do Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Prestador de Serviço de Controle Fitossanitário 
e Controle de Vetores e Pragas 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 habilita-
da 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 descon-
formidade com o uso do solo da área;

2.4 Serviço de Controle de Vetores e Pragas Urbanas: Atividade que desenvolve um conjunto de 
ações preventivas e corretivas de monitoramento ou aplicação, ou ambos, com periodicidade mi-
nimamente 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 infecções, 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 constituída, 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.9 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 Defesa Agropecuária do Paraná – ADAPAR e 
na Agencia Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

O exercício das Atividades em questão devem ser precedidas de Declaração de ciência, emitida 
pela ADAPAR.

Toda e qualquer aplicação de produtos destinados a atender estas Atividades deverão ser prece-
didos 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 licenciamento ambiental muni-
cipal, o interessado, requerer junto a SMMA, a Certidão de Inexigibilidade – CI.

Independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) as Atividades deve-
rão 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) Declaração emitida pela ADAPAR, quanto à ciência do exercício da Atividade;

c) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando couber;

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cópia da Certidão a ser renovada;

c) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação; 

d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável;

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares referen-
tes 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 setor 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais previstas na Lei 
Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade 
Transportadora de Cargas, localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta 
Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Transportadora 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 respectivas 
diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Transportadora de Cargas: Atividade desenvolvida por empresa que se utiliza de veículo au-
tomotor para o transporte modal de cargas diversas, exceto cargas de produtos e resíduos peri-
gosos;

2.2 Produto e resíduo perigoso: aqueles que em função de suas propriedades 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: expedida após a previa 
certificação de que a Atividade em questão não esta enquadrada na listagem de passível de Licen-
ciamento 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 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 projetos, 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 
condicionantes, da qual constituem motivos determinantes;
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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 ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Licença para Regularização de Atividade – LOR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental estadual. 
Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionantes de-
terminados para a Operação;

2.9 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, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente.

2.10 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil.

2.11 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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, exceto 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 realizada 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 preconizados pela Resolução CONAMA n°.001/90 
e suas alterações.

Os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados, direta 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 sedimentá-
veis 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 poluidor;
e) óleos e graxas: 
  - óleos minerais até 20 mg/l;
  - óleos vegetais e gorduras animais até 50 mg/l;
a) ausência de materiais flutuantes;
b) DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio) até 50 mg/ l; 
c) DQO (Demanda Química de Oxigênio) até 150 mg/l; 
d) Toxidade aguda: FTd para Daphnia magna: 16 e FTbl para Vibrio fischer: 8.
Os veículos utilizados para o transporte de cargas nas vias do Município 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Referên-
cia específico, ANEXO 03 do referido Decreto.

5 CRITÉRIO DE PORTE

Todas as Atividades NÃO passíveis de dispensa do licenciamento ambiental municipal serão con-
sideradas de PORTE MÉDIO para efeito de recolhimento da TAXA pertinente, e enquadradas na 
modalidade completa de licenciamento. Deverão, desta forma, requerer os Atos Administrativos a 
ela inerentes, que são: LP, LI, LO ou LOR, quando for o caso.

São passiveis de Dispensa de Licenciamento ambiental municipal as Atividades objeto desta Ins-
trução Normativa que: 
 - possuam apenas ponto de referência, não dispondo de pátio para os veículos de transporte,
 - disponham de pátio para os veículos de transporte mas não realizam, neste local, atividades 
de  manutenção mecânica e/ou lavagem destes veículos;

Nos casos em que seja necessária a comprovação de dispensa de licenciamento ambiental muni-
cipal, o interessado, deverá requerer junto a SMMA a Certidão 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

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) Declaração ANEXO 07, quando não possui pátio para os veículos de transporte;

d) Declaração ANEXO 08, quando dispõem de pátio para os veículos de transporte mas não 
realizam, neste local, atividades de manutenção mecânica e/ou lavagem destes veículos.

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando couber.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

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 Certidão a ser renovada;

d) 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;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação; 

g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando não dispensável;

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 Transportadora de Cargas, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

g) 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; 

h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração 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 esgoto, atestando 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.
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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 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) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 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;

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) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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 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 de Instalação a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.4 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 Transportadora de Cargas, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença Prévia;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 estabe-
lecidos 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 habilita-
do;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 06, elabo-
rado por profissional habilitado;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

i) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.4.1 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 de Transportadora de Cargas, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Operação a ser renovada;

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidos 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.5 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 Transportadora de Cargas, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

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;
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l) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.5.1 Renovação de 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LSR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, publi-
cada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado; 

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos na Licença Simplificada para 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.6 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 Transportadora de Cargas, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

i) 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;

j) 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;

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) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 04, elaborado por profissio-
nal habilitado;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.:
(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação de 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LOR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, 
publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
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ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
• 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. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – Ponto de Refe-
rência;
• ANEXO 08. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal- Pátio.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Mu-
nicipal n°12345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental para a Atividade 

Oficina Mecânica e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de Veículo Automotor em imóveis 
localizados no Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Oficina Mecânica e Estabelecimento para Manuten-
ção 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: Ativi-
dade voltada a prestação de serviços da área mecânica dos veículos automotores de pequeno, 
médio e grande porte e/ou manutenção e reparos na parte elétrica eletrônico, estofamentos, lataria 
e pintura;

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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.9 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para Atividades existentes, 
enquadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental es-
tadual ou, que a Renovação da Licença de Operação, emitida pelo IAP, esteja vencida. Autoriza 
a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados 
para a Operação;

2.10 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;

2.11 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; 

2.12 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;

2.13 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;

2.14 Resíduos: são restos provenientes de quaisquer atividades ou processos de origens indus-
trial, hospitalar, comercial, agropecuária e outras, incluindo os lodos e cinzas provenientes de sis-
tema de controle de poluição ou de tratamento de água, no estado sólido, semissólido e/ou líquido, 
não passíveis de tratamento convencional; 

2.15 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PRGS: Documento que aponta e descreve 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito dos 
estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.16 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;

2.17 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de Veículo Automotor está 
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sujeita à legislação ambiental especialmente em relação às emissões atmosféricas, efluentes líqui-
dos, disposição de resíduos sólidos e poluição sonora.

As áreas de OFICINA em que são executadas atividades de troca de óleo, mecânica 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 pertinentes, 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 somente 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 esgo-
tos (óleos leves, solventes orgânicos, gasolina e álcool 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 dispositivos abaixo indicados:
- Tratamento primário de águas residuárias, destinado a manutenção de veículos leves e de pesa-
dos, deverá ser composta por: Caixa Retentora de areia; Caixa Separadora de óleo; Caixa Cole-
tora 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 lavagem de veículos pesados. Os 
efluentes poderão receber tratamento através de uma Estação de Tratamento Efluente– ETE, 
apropriada para este fim, e retornar como água de reuso, evitando o seu descarte, devendo o lodo 
gerado ser encaminhado para aterros industriais.

Para a lavagem especifica de peças poderá ser utilizada bancada de circuito fechado, com o 
objetivo de não utilização de água, mas sim de produto especifico para retirada de óleos e graxas.

Ressalta-se que separadores por gravidade, com base nos princípios de decantação, não remo-
vem os óleos emulsionados. Somente após a coalescência (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.

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, esco-
ar para a Caixa Separadora de água e óleo.

As Caixas de Areia, Separadora, Coletora de óleo e de Inspeção podem ser construídas em al-
venaria 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 míni-
ma 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 profundidade 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 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 instrumento similar. Recomenda-se acondicionar a borra em um recipiente que permita o es-
coamento do excesso de água para posterior encaminhamento a destino ambientalmente correto.

O óleo retirado da Caixa Coletora e os óleos lubrificantes devem ser acondicionados separada-
mente em recipientes dotados de tampa e estocados em área abrigada até o seu recolhimento por 
empresas rerrefinadoras licenciadas pelo órgão ambiental, mantendo os comprovantes à disposi-
ção 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

Para Atividades de PINTURA deverá, obrigatoriamente, ser implantada Cabine de Pintura com 
ventilação/exaustão equipada com sistema adequado ao controle das emissões de material parti-

culado e emissões gasosas ou implantada Cabine de Pintura com Cortina d'água.

As Cabines de Pintura com ventilação/exaustão 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 atmosfera 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 acon-
dicionados em recipientes dotados de tampa e estocados em área abrigada até o seu envio ao 
sistema de destinação licenciado pelo órgão ambiental, mantendo os comprovantes à disposição 
da fiscalização.

Os resíduos de tinta e solventes deverão ser acondicionados separadamente em recipientes do-
tados de tampas e estocados em área abrigada até o seu envio a sistemas de destinação de resí-
duos licenciados pelo órgão ambiental, mantendo os comprovantes à disposição da fiscalização.

Minimizar as perdas de solventes e, quando saturados, se não forem passíveis 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 disposi-
ção 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 preconizados 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Referên-
cia, ANEXO 03, do referido Decreto.

5 PORTE DA ATIVIDADE

O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE PARÂMETRO ATO ADMINISTRATIVOÁrea Construída Total (m2)
Mínimo Até 100 LS, LSRPequeno De 100,01 até 250
Médio De 250,01 até 500 LP, LI, LO, LORGrande Acima de 500

Obs.: Quando se tratar de Ponto de Referência, estas Atividades são passíveis de Dispensa de 
Licenciamento Ambiental.

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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

h) 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;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração 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 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) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;
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l) Projeto do sistema a ser implantados para tratamento das águas residuárias contendo a loca-
lização dos sistemas de separação de óleo bem como os detalhes dos dispositivos;

m) Projeto do sistema a ser implantado para a filtragem dos gases, no caso de atividade de 
pintura;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

o) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

q) Súmula do Pedido da Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local, de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15;

Obs.: (1) o trâmite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido 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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

g) Cópia o Alvará de Funcionamento;

h) Súmula de Concessão da Licença Simplificada publicada por ocasião da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 esta-
belecidas 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 03, atualizado, elaborado por 
técnico habilitado com respectiva Anotação de Responsabilidade emitida pelo conselho de Classe 
pertinente;

l) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino final dos resídu-
os sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias automotivas, 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.2 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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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 empreendedor;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

g) 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; 

h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração 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 esgoto, atestando 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do pedido de Licença Prévia a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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 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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02; 

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia da Licença Prévia;

e) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada por ocasião da sua expedição. As pu-
blicações 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 compro-
metida, 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 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;

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) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

s) Projeto do sistema a ser implantados para tratamento das águas residuárias contendo a loca-
lização dos sistemas de separação de óleo bem como os detalhes dos dispositivos;

t) Projeto do sistema a ser implantado para a filtragem de gases, no caso de atividades de 
pintura;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do Pedido de Licença de Instalação a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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 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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação, a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação publicada por ocasião da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;
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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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.4 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 Oficina Mecânica e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação publicada por ocasião da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 estabe-
lecidos 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 habili-
tado;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 06, elabo-
rado por profissional habilitado;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

i) Súmula do Pedido de Licença de Operação a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.
6.4.1 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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Operação a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando couber (2));

d) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada por ocasião da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidos 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 03, atualizado, elaborado por 
técnico habilitado;
 
i) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino final dos resídu-
os sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias automotivas, 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação da Licença de 

Operação emitida pelo IAP ainda vigente.

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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) Projeto do sistema de tratamento das águas residuárias contendo a localização dos sistemas 
de separação de óleo bem como os detalhes dos dispositivos;

j) Projeto do sistema de filtragem dos gases, no caso de atividade de pintura;

k) 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;

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 dispensa de Outorga, se for o caso;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

o) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino final dos resídu-
os sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias automotivas, 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

q) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.5.1 Renovação de 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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02;

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LSR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR publi-
cada por ocasião da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino final dos resídu-
os sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias automotivas, 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 esta-
belecidos na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado;
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l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.6 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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

i) 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;

j) 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;

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) Projeto do sistema para tratamento das águas residuárias contendo a localização dos siste-
mas de separação de óleo bem como os detalhes dos dispositivos;

m) Projeto do sistema para a filtragem dos gases, no caso de atividade de pintura;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

o) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino final dos resídu-
os sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias automotivas, 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

q) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);

r) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LRO a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(2), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15. 

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.
(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação da 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 e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de 
Veículo Automotor, ANEXO 02;

c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LOR a ser renovada;

f) Súmula de concessão da Licença de Operação para Regularização da Atividade – LSR publi-
cada por ocasião da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino final dos resídu-
os sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias automotivas, 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 estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LRO a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15. 

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.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade uma cópia dos 
Estudos aprovados para efeitos de fiscalização, bem como, cópia(s) do(s) contratos e termo(s) 
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aditivo(s) com a(s) empresa(s) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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 e Estabelecimentos para Manutenção e 
Reparo de Veículo Automotor;
• ANEXO 03. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS; 
• 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.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais previstas Lei Municipal 
n° 12345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Supermer-
cado localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Supermercado. Definir parâmetros para a classi-
ficação 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 comér-
cio 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 consumi-
dor, 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.6 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental estadual. 
Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionantes de-
terminados 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, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente.

2.8 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;

2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 insta-
lação de sistemas para coleta de água de chuva para usos diversos, conforme estabelecido no 
Decreto Municipal 7673/13 e demais legislações 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 desinfestantes para a prestação 
de serviço de controle de vetores e pragas urbanas, estes produtos deverão atender o estabeleci-
do 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Referên-
cia 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARAMETRO *

ATO ADMINISTRATIVOÁrea 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 parâmetros, são passíveis de  
dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal;
c) 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;
d)  a dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado das exigências legais quan-
to à preservação do meio ambiente.
e) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo do parâmetro estabelecido na  
tabela acima, deverá requerido junto ao órgão ambiental estadual;
f)  quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuído 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 

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) Declaração, ANEXO 06;

d) 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;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando couber;

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
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mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

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) Declaração, ANEXO 06;

d) Cópia da Certidão 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 da Atividade Supermercado, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

h) 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;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

n) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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, 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;

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidas 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.3.1 Renovação da 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LSR a ser renovada;

f) Súmula de concessão da Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, publi-
cada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidas na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;
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j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do Pedido de Renovação da Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n°12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
• 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. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais 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 documentação 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 arquite-
tônica 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para Atividades existentes, 
enquadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental es-
tadual ou a que a Renovação da Licença de Operação, emitida pelo IAP, esteja vencida. 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, equipamen-
tos 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 estabe-
lecidos pela legislação ambiental vigente, quando da operação da Atividade;
 
2.10 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 
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estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 Muni-
cipal 7673/13 e demais legislações municipais pertinentes. 

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a)  o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARAMETRO *

ATO ADMINISTRATIVOÁrea Bruta Locável ou Área Imperme-
abilizada (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 parâmetros, são passíveis de  
dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal;
c) 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;
d)  a dispensa do Licenciamento Ambiental não exime o dispensado das exigências le-
gais quanto à   preservação do meio ambiente;
e) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo do parâmetro estabelecido na  
tabela acima, deverá requerido junto ao órgão ambiental estadual;
f)  quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuído ao pa-
râmetro 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

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) Declaração para dispensa, ANEXO 07;

d) 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;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.
6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

b) Cadastro da Atividade Schopping Center, ANEXO 02;

c) Declaração, Anexo 07;

d) Cópia da Certidão 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 da Atividade Shopping Center, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

h) 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;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;

l) Projeto dos Sistemas para coleta de água de chuva para usos diversos;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

o) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.
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.

6.2.1 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;

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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

h) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 esta-
belecidas 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 05, atualizado, elaborado por técnico 
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habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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 empreendedor;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

g) 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; 

h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

i) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração do documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.4 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) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 subterrâneos, 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 sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Projeto de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, ANEXO 08, elaborado por profissional 
habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 05, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 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;

o) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.4.1 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 de Instalação a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.5 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) Súmula de Concessão de Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 estabe-
lecidos na Licença Prévia e na Licença de Instalação, 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 06, elabo-
rado por profissional habilitado;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

i) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.5.1 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 de Operação a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando for o caso (1));

e) Súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
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VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(2), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.
(2) 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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração do documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.6.1 Renovação da 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LSR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, publi-
cada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado; 

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos na Licença Simplificada para 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.7 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

i) 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;

j) 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;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);

n) Súmula do pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15. 

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.
(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7.1 Renovação da 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LOR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, 
publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;
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j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15. 

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.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
• ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduo s de 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. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais previstas na Lei Mu-
nicipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Meios 
de Hospedagem, localizada nas áreas urbanas do Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para 
esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Meios de Hospedagem. Definir parâmetros para a 
classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicita-
do, 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, destina-
das a prestar serviços de alojamento temporário, ofertadas em unidades de freqüência individual e 
de uso exclusivo do hóspede, 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.3 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.8 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para Atividades existentes, 
enquadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental es-
tadual ou que a Renovação da Licença de Operação, emitida pelo IAP, esteja vencida. 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, equipamen-
tos 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 estabe-
lecidos pela legislação ambiental vigente, quando da operação da Atividade;

2.10 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, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.11 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 Muni-
cipal 7673/13 e demais legislações municipais pertinentes.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a)  o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
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síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Referên-
cia 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. Cons-
tam 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 em numero inferior a 50 un, são passíveis de dispensa 
de Licenciamento Ambiental Municipal;
b) 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;
c) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) a Atividade de-
verá 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) Declaração, ANEXO 07;

d) 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;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

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) Declaração, Anexo 07;

d) Cópia da Certidão 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Meios de Hospedagem, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

h) 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;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

j) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de 
Gestão de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional, ANEXO 04 ou 05;

m) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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;

n) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.2.1 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;

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 compro-
metida, 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 Simplificada a ser renovada;

h) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 esta-
belecidas 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais.

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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 empreendedor;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;
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g) 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; 

h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

i) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.4 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da Licença Previa;

g) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – ori-
ginais;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, 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 sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 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;

n) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.4.1 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 de Instalação a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.5 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) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 estabe-
lecidos 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 habili-
tado;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 06, elabo-
rado por profissional habilitado;

h) Laudo de Inspeção da Caldeira (no caso de utilizar), segundo Norma do Ministério do Traba-
lho;

i) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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;

j) Anotação de Responsabilidade do(s) profissional(ais) habilitado(s) para a elaboração do do-
cumentos técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.5.1 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia da Licença de Operação a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando for o caso (1));

g) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

h) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Relatório Técnico do monitoramento controle e/ou recuperação ambiental, se solicitado em 
licença anterior;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(2), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.
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(2) 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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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;

m) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.6.1 Renovação da 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LSR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, publi-
cada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos na Licença Simplificada para Regularização, 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, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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;

l) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

6.7 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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;

n) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);

o) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.
(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.7.1 Renovação da 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 LOR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, 
publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

j) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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;
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m) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12345/15.

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.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
• 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. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS 
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 legais previstas na Lei Mu-
nicipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Esta-
belecimento 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Estabelecimentos de Ensino Público e Privado. 
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 Estabelecimento de Ensino público e privado: Atividade constituída por uma ou mais edifica-
ções, 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a operação;

2.9 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para Atividades existentes, 
enquadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental es-
tadual ou que a Renovação da Licença de Operação, emitida pelo IAP, esteja vencida. Autoriza a 
Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionantes determinados 
para a Operação.

2.10 Projeto de Controle de Poluição Ambiental – PCPA: projeto técnico de instalações, equipa-
mentos 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 operação da Atividade. Elaborado por 
profissionais habilitados, acompanhado de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou do-
cumento correspondente emitido pelo respectivo Conselho de Classe;
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2.11 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, 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. Deve ser elaborado por profissionais habilitados, acompanha-
do de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento correspondente emitido pelo 
respectivo Conselho de Classe.

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde - PGRSS: 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, con-
templando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazena-
mento, 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 simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 enquadra-
mento 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 licenciamento.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a)  o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Referên-
cia 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

5.1 Ensino superior – Campus Universitário

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO

ATO ADMINISTRATIVOÁrea Construída Total e/ou Imperme-
abilizada (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 ADMINISTRATIVOÁrea Construída Total e/ou Imperme-
abilizada (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 ADMINISTRATIVOÁrea Construída Total e/ou Imperme-
abilizada (m²)

Pequeno Até 3.000

CI, LS, LSRMédio De 3.000 até 10.000
Grande De 10.000 até 30.0000
Excepcional Acima de 30.000

Obs.: 
a) são passiveis de requerer Certidão de Dispensa de Licenciamento ambiental as escolas de 
ensino médio que não disponham de laboratórios, e não utilizem caldeira em instalações recreati-
vas (piscinas, etc..);
b) 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;
c) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) a Atividade de-
verá atender as legislações ambientais vigentes.

5.4 Ensino Infantil, Fundamental e demais Atividades de Ensino

As Atividades contempladas neste item são passíveis de Dispensa de Licenciamento ambiental 
municipal.

Nos casos em que seja necessária a comprovação de Dispensa de Licenciamento ambiental muni-
cipal, 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 estabelecida no Decreto ou 
em menor tempo à critério desta secretaria;
 - atender as demais legislações ambientais pertinentes e as 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) Declaração, ANEXO 08 ou 09, a que couber;

d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15, quando couber.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

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) Declaração, Anexo 08 ou 09, a que couber;

d) Cópia da Certidão a ser renovada;

e) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação; 

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

h) 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;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público Declaração emitida pela conces-
sionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água prevista;

j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

k) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

n) Na existência de ambulatório deverão apresentar o Plano de Gerenciamento de Resíduos 
Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS(2);

o) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
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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) 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;

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 compro-
metida, 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 Simplificada a ser renovada;

h) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 esta-
belecidas 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 03, atualizado, 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais.

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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) quando o Plano de Ação estiver totalmente implantado poderá ser apresentada a Declaração 
especifica, conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16.

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 Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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 empreendedor;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

g) 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;

h) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

i) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.4 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) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 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;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Na existência de ambulatório ou 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 07 ou simplificado (2)) e, para as demais unidades o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 03;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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) Projeto executivo, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes, das unidades de 
controle ambiental (efluente sanitário, emissões atmosféricas, resíduos sólidos);

m) 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;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, históricos 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;

p) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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) 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 de Instalação a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.5 Licença de Operação – LO

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSAEDIÇÃO Nº 2.214 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO  DE 2017 79

b) Cadastro da Atividade Estabelecimento de Ensino, ANEXO 02;

c) Cópia da Licença de Instalação;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 estabe-
lecidos 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 habili-
tado;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 06, elabo-
rado por profissional habilitado;

h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

i) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.5.1 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 de Operação a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando for o caso (2));

e) Súmula de Concessão de Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidos 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 03, atualizado, 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 07, atualizado (1);

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(3), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Plano de Ação estiver 
totalmente implantado poderá ser apresentada Declaração especifica instituída neste Decreto.
(2) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.
(3) 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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

k) 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 (com-
pleto, ANEXO 07 ou simplificado(1)) e, para as demais unidades o Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 03;

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade simplificada - Clini-
cas com Termo de Referência na Instrução Normativa conjunta SMMA/SMS 001/2016.
 (2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação da 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LSR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, publi-
cada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, 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 esta-
belecidas na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado;

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Plano de Ação estiver 
totalmente implantado poderá ser apresentada Declaração especifica instituída neste Decreto.  
(2) 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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou 
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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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

k) Na existência de ambulatório ou 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 07 ou simplificado (3)) e, para as demais unidades o Plano de 
Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 03;

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);

n) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(2), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1)  conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja renovação da Licença de Operação 
emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.
(2)  o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
(3)  Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde na modalidade simplificada - Clini-
cas com Termo de Referência na Instrução Normativa conjunta SMMA/SMS-001/2016.

6.7.1 Renovação da 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LOR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, 
publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, atualizado, 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 esta-
belecidas na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado;

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do pedido de Renovação de Licença de Operação para Regularização de Atividade 
– LOR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande cir-
culação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. 
As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 
jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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° 10994/16, quando o Plano de Ação estiver 
totalmente implantado poderá ser apresentada Declaração especifica instituída neste Decreto. 

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
• ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCCS
• ANEXO 05. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCCC;
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• ANEXO 06. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC;
• ANEXO 07. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde -completo – PGRSSC;
• ANEXO 08. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal- (Atividade item 5.3);
• ANEXO 09. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal - (Atividades item 
5.4).

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais previstas na Lei Muni-
cipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Comér-
cio Varejista de Gás Liquefeito 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP). Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respec-
tivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresen-
tados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): Atividade que presta serviço autori-
zado 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 Atividade 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 armazenamento de recipientes 
transportáveis de GLP, cheios, parcialmente utilizados e vazios, compreendendo os corredores 
de inspeção, quando existirem, conforme 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 específica;

2.8 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.10 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental estadual. 
Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionantes de-
terminados para a Operação.

2.11 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, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente.

2.12 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção civil;

2.13 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 utiliza-
dos ou vazios deverá observar as seguintes condições 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 armazenamento, 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 explosão, 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 separadamente 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 utili-
zados ou vazios em Postos Revendedores de Combustíveis, ficam limitadas às áreas de armaze-
namento 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 botijões 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 Classe II,  deve ser cons-
truída 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Referên-
cia 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETRO

ATO ADMINISTRATIVOCapacidade de armazenamento 
(kg de GLP)

Mínimo Até 520

LS, LSR
Pequeno De 521 a 6.240
Médio De 6.241 a 49.920
Grande De 49.921 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 transportáveis 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

h) Apresentar cópia do projeto de implantação, aprovado pelo Corpo de Bombeiros, e contendo 
a indicação da capacidade de armazenamento liberada;

i) 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;

j) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;
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k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

m) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.1.1 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;

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 compro-
metida, 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 exer-
cício da Atividade;

g) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

h) Cópia da Licença Simplificada, a ser renovada;

i) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada por ocasião da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

j) 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;

k) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

m) Laudo de aprovação do Corpo de bombeiros

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.2 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia da publicação da outorga emitida da Agencia Nacional de Petróleo – ANP para o exer-
cício da Atividade;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

i) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância 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 nas instalações 
que dão suporte a Atividade encontram-se ligados na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando 
houver;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

m) Apresentação do Laudo de Vistoria do Corpo de Bombeiros especificando a capacidade de 
armazenamento de GLP;

n) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.2.2 Renovação da 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) 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Cópia da LSR a ser renovada;

h) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada por ocasião da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

k) Súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI
Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 
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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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
• 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, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais previstas na Lei Muni-
cipal 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Gráfica. 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 (pa-
pel, 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, enca-
dernação colagem e efeitos;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.4 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental estadual. 
Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionantes de-
terminados 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, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;

2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 empresa deverá atender às orientações técnicas estabelecidas 
na norma NBR 10.151 e ABNT NBR 10.152 da ABNT, instituída como obrigação legal na Resolu-
ção 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Referên-
cia 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVI-
DADE

PARÂMETROS ATO ADMINIS-
TRATIVOÁrea Construída 

total (m²)
Investimento 
total (UPF/PR)

Número de em-
pregados (ud)

Mínimo Até 1.000 Até 2.000 Até 25 LS, LSRPequeno 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 indicados 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 estabelecido a parâmetros 
da  tabela acima, deverá requerido junto ao órgão ambiental estadual;
d) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuído a parâmetros des-
ta  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 Gráfica, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou 
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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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

h) 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;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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) 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;

l) Projeto de Isolamento Acústico - PIA, ANEXO 07, quando necessário, elaborado por profissio-
nal habilitado;

m) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.1.1 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;

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidas 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 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.2 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) 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;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

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 profis-
sional habilitado;

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.2.1 Renovação da 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LSR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidas na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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:
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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 altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
• 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 de Isolamento Acústico - PIA.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS

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 legais previstas na Lei Mu-
nicipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade La-
vanderia Domiciliar localizada no Município de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução 
Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Lavanderia Domiciliar. Definir parâmetros para a 
classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicita-
do, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas 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 segmen-
to de atuação em: domiciliares, industrial;

2.2 Lavanderia Domiciliar: Atividade que atende ao público em geral, excetuando 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 trabalham 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 tingimentos 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.9 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.11 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental estadual. 
Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionantes de-
terminados para a Operação;

2.12 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, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.13 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários 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 em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 Domiciliar.

As lavanderias prestam serviços a clínicas estéticas, médicas, odontológicas, 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 
sendo, 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 má-
quinas ou para a passadoria, sendo o combustível a lenha sua procedência deve ser de reflores-
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tamento 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 Per-
cloroetileno (Tetracloroetileno), que seja atendida a legislação 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, centrifugação 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 seca-
gem) 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 cen-
ters 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Referên-
cia 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE
PARÂMETROS

ATO ADMINISTRATIVOÁrea Construída 
total (m²)

Número de emprega-
dos (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 indicados neste quadro;
b) atividades cujo índice do parâmetro de enquadramento seja inferior ao estipulado para o Porte 
Mínimo, são passíveis de dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal; 
c) 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;
d) independente da dispensa do processo de licenciamento (ato administrativo) a Atividade de-
verá 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) Declaração, ANEXO 06;

d) 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;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

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) Declaração, Anexo 06;

d) Cópia da Certidão 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 da Atividade Lavanderia Domiciliar, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

h) 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;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

j) Se couber, descrever o tipo de Tratamento para os Efluentes gerados na Atividade, a perio-
dicidade da Manutenção, o nome da empresa responsável pela Coleta, Transporte e Destinação 
final dos resíduos sólidos provenientes da limpeza / manutenção do sistema de tratamento com o 
respectivo n° da Licença Ambiental;

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) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

o) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

p) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.2.1 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;

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidas na Licença Simplificada, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;
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k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

l) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso;

i) 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;

j) Se couber, descrever o tipo de Tratamento para os Efluentes gerados pela Atividade, a perio-
dicidade da Manutenção, o nome da empresa responsável pela Coleta, Transporte e Destinação 
final dos resíduos sólidos provenientes da limpeza / manutenção do sistema de tratamento com o 
respectivo n° da Licença Ambiental;

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) 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) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissio-
nal habilitado;

n) Em se tratando de Atividade que extraia, colete, beneficie, transforme, industrialize, comer-
cialize, armazene ou consuma produtos, subprodutos ou matéria-prima originária de qualquer 
formação florestal, 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) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

f) Cópia da LSR a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da LSR, publicada quando da sua expedição. As publicações impres-
sas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidas na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

l) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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, 
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DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS;
• 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. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais previstas na Lei Muni-
cipal 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 documentação necessá-
ria 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: Atividades vinculadas ao ar-
mazenamento 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 com-
bustíveis líquidos derivados de Petróleo, etanol combustível e outros combustíveis automotivos, 
dispondo de equipamentos e sistemas para armazenamento de combustíveis automotivos e equi-
pamentos medidores;

2.3 Posto de Abastecimento - PA: instalação que possua equipamentos e sistemas para o armaze-
namento de combustível automotivo, com registrador de volume apropriado para o abastecimento 
de equipamentos móveis, veículos automotores terrestres, aeronaves, embarcações ou locomoti-
vas; 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 armazena-
mento 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a operação;

2.11 Licença para Regularização de Atividade – LOR: expedida para Atividades existentes, en-
quadráveis na modalidade completa do Licenciamento Ambiental Municipal, que a Renovação da 
Licença de Operação emitida pelo IAP esteja vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as 
medidas de controle ambientais e condicionantes determinados para a Operação;

2.12 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;

2.13 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: Documento que aponta e descreve ações 
relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito dos esta-
belecimentos, contemplando 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;

2.14 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simpli-
ficado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;

2.15 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 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
 
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 au-
mento da capacidade de estocagem de combustíveis) das Atividades objeto desta Instrução Nor-
mativa, deverão a tender aos seguintes requisitos mínimos:

a) Localizar-se à uma distância superior de 100 metros a partir do elemento notável mais pró-
ximo (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 elemento notável mais próxi-
mo (tanques, bombas, filtros, descarga à distância e respiros) de: residências, edifícios, terminais 
rodoviários, atividades públicas e comerciais de grande fluxo de pessoas, salvo legislação especi-
fica 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, bom-
bas, filtros, descarga à distância e respiros) do ponto de captação de água de corpos hídricos 
superficiais para abastecimento público, salvo legislação especifica mais restritiva;
e) Localizar-se fora de áreas urbanas sujeitas a inundação por corpos hídricos 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 obrigatoriamente 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 aplica-
ção de testes de estanqueidade nos tanques.

Postos já implantados, comprovadamente isentos de passivos ambientais ou em processo de re-
mediação 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 atender a todas as exigências estabelecidas pe-
los órgãos ambientais federais e estaduais, em especial no tocante ao passivo ambiental.

Os responsáveis pela Atividade, e pelos equipamentos e sistemas, independentemente da co-
municação da ocorrência de acidentes ou vazamentos, deverão 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 removidos após sua des-
gaseificação e limpeza e dispostos de acordo com as exigências do IAP. Comprovada a impos-
sibilidade 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 elaborar a Análise de 
Risco e apresentar o Plano de Remediação, se for o caso.

Quanto ao armazenamento de óleo lubrificante usado, seja em estabelecimentos novos ou amplia-
dos, este deverá ser feito em tanques e linhas aéreos, 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 podem ser lançados na rede de esgotos sem 
tratamento adequado.

Fica proibido o lançamento de efluentes líquidos direta ou indiretamente em corpos hídricos su-
perficiais utilizados ou potencialmente identificados como manancial de abastecimento público.
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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 se-
paração de óleos e graxas em modelo industrial com placas coalescentes, certificada pelo INME-
TRO).
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 pesado e grosseiro, arras-
tado 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.
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 esgotos.

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 se-
tores 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 Sis-
tema 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 renovação das licenças, em 
caráter excepcional a SMMA poderá firmar com o empreendedor Termo de Ajustamento de Condu-
ta – 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 empreen-
dimento 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 03, 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 processo e adoção de outras medidas administrativas.

Os Postos e Sistemas Retalhistas de Combustível deverão apresentar relatórios anuais a SMMA 
sobre resíduos sólidos (Manifesto de Resíduos) devidamente comprovados contendo no mínimo: 
quantidade, descrição, classe e destino dado;

Caso a Atividade de Instalação de Sistema Retalhista execute também a Atividade de Transporta-
dor Revendedor Retalhista, o licenciamento do Transporte de Combustíveis deverá ser feito junto 
ao IAP;

Caso o Posto de Combustíveis utilize-se de transporte próprio para o seu abastecimento, no cam-
po 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA 
ATIVIDADE

PARÂMETROS ATO ADMINSTRA-
TIVOÁrea 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, LORMédio 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 indicados 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 capaci-
dade total de até 15.000 litros (quinze mil litros) inclusive, destinadas exclusivamente ao abasteci-
mento 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

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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

g) 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.

h) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE.

j) Anuência dos Conselhos Consultores regulamentados e Órgão Ambiental competente, no 
caso de Atividade localizada em áreas de mananciais, 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 subterrâneos, anexar a Ou-
torga de Direito de Uso do Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA.

l) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

m) Projeto Básico, ANEXO 05, elaborado por profissional habilitado;

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, elaborado por profissio-
nal habilitado;

o) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes; 

q) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
(Obs.: aplicável para Postos de Combustíveis e/ou Sistemas Retalhistas dotados de tanques aére-
os com capacidade total de até 15.000 litros (quinze mil litros) inclusive, destinadas exclusivamente 
ao abastecimento do detentor das instalações)

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;

d) Apresentar atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando couber;

e) Alvará de funcionamento do Município (no caso de posto de abastecimento para consumo 
próprio, o alvará poderá ser da própria Atividade comercial ou industrial, e isento para postos de 
abastecimentos de Fazendas Agrícolas);

f) Cópia da Licença Simplificada, a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando couber (2));

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 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 esta-
belecidas 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 06, atualizado, elaborado por 
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profissional habilitado;

m) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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) aplicável para Atividade cuja Licença Simplificada emitida pelo órgão ambiental estadual, ou 
sua renovação, esteja vigente.

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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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 empreendedor;

f) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, anexar a Ou-
torga de Direito de Uso do Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA;

g) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de aten-
dimento à demanda de água prevista, no caso do abastecimento de água ser pelo sistema público.

h) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando 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;

i) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;

j) Planta de Localização da Atividade em escala adequada, elaborada por profissional habilita-
do, com poligonal definidora dos limites da área 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. 
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 Ativi-
dade;
- tipo(s) de vegetação existente(s) no local e seu entorno, 
- caracterização das edificações existentes num raio de 100 (cem) metros, com destaque para 
a existência de escolas, creches, hospitais, sistema viário, habitações multifamiliares, ou estabe-
lecimentos públicos 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 Atividade.

k) Apresentar a planta baixa na escala de 1:100 ou 1:200 contendo a localização dos tanques, 
das tubulações (de abastecimento e de exaustão de vapores), unidades de abastecimento (bom-
bas), sistemas de filtragem de diesel (quando existir), compressores para sistemas de abasteci-
mento 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 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 vazamentos, elaborado por profissional(is) habi-
litado(s), podendo ser exigido o Estudo de Investigação de Passivo Ambiental a critério da SMMA;

l) Para a ampliação dos postos instalados há mais de 5 (cinco) anos, (considera-se ampliação o 
aumento da capacidade de armazenamento de combustíveis) apresentar o Estudo de Identificação 
de Passivos Ambientais - EIPA,  ANEXO 03, elaborado por profissional habilitado.

m) Anuência dos Conselhos Consultores regulamentados e Órgão Ambiental competente, no 
caso de Atividade localizada em áreas de mananciais, 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;

n) Em caso de Postos Flutuantes, apresentar copia autenticada do documento expedido pela 
Capitania dos Portos, autorizando sua localização e funcionamento, contendo a localização geo-
gráfica do posto no respectivo curso d’água e anuência dos órgãos como: ICMBIO – Instituto Chico 
Mendes e Biodiversidade, COLIT – Conselho de Desenvolvimento Territorial do Litoral Paranaense 
e APA – Área de Proteção Ambiental.

o) Classificação da área do entorno dos estabelecimentos que utilizam o Sistema de Armaze-
namento Subterrâneo de Combustíveis – SASC, e enquadramento deste Sistema, conforme NBR 
13.786;

p) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes; 

q) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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 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) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 subterrâneos, anexar a Ou-
torga 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 sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Plano de Controle Ambiental - PCA, ANEXO 09, elaborado por profissional habilitado;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, elaborado por profissio-
nal habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

m) Memorial Descritivo do Sistema de Armazenamento de Combustíveis, elaborado por pro-
fissional 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 condições de assentamento,
- sistemas de monitoramento intersticial (proteção e detecção de vazamento), com impressora 
e registro de memória,
- tubulações – materiais e diâmetro,
- demais equipamentos – modelo, características técnicas (capacidade, potência, etc.).

n) Projeto do Sistema de Tratamento dos Efluentes Líquidos, elaborado por profissional habilita-
do, 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 Atividade, elaborado por 
profissional habilitado;

p) Projeto do Sistema de Tratamento de Esgotos Domésticos, elaborado por profissional habili-
tado;

q) Projeto do Sistema de coleta e tratamentos dos vapores de combustíveis, elaborado por pro-
fissional habilitado;

r) Projeto de Isolamento Acústico para postos com abastecimento de GNV, conforme os critérios 
da NBR 12.236, elaborado por profissional habilitado. 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 04, 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 elaboração 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 empreendimento, quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, 
históricos ou artísticos na área afetada.

v) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

w) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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 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 de Instalação, a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
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f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.4 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) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais);

e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos 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 habili-
tado;

f) Apresentação do Certificado ou Laudo de Estanqueidade completo do SASC (linhas, tanques, 
conexões e tubulações), assinado por técnico habilitado, acompanhado por croqui do estabeleci-
mento. O ensaio de estanqueidade 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 equipamentos e sistemas, contendo 
os procedimentos operacionais de testes de estanqueidade, a documentação dos testes realiza-
dos 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 materiais disponíveis,
-  programa de Treinamento de Pessoal contemplando as práticas operacionais, 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 11, elabora-
do 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, Normatização 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, mon-
tagem e comissionamento dos equipamentos e sistemas implantados, atendendo 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 com-
provação de treinamentos para operação do sistema;

m) 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;

n) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais);

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.4.1 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 de Operação, a ser renovada, (emitida pelo IAP, quando for o caso (2));

d) Súmula referente a Concessão de Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. 
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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 Atividade 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 estabeleci-
mento. O ensaio de estanqueidade 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 esta-
belecidos na Licença de Operação, informando se houve ou não ampliação ou modificação do 
empreendimento, acompanhado de relatório fotográfico;

j) Relatório de monitoramento dos efluentes líquidos gerados pela Atividade conforme estabele-
cidos nas condicionantes da Licença de Operação;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

l) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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 §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP ainda vigente.

6.5 Licença Simplificada para Regularização – LSR

(Obs.: aplicável para Postos de Combustíveis e/ou Sistemas Retalhistas dotados de tanques aére-
os com capacidade total de até 15.000 litros (quinze mil litros) inclusive, destinadas exclusivamente 
ao abastecimento do detentor das instalações)

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;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

g) Cópia do Alvará de funcionamento;

h) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE.

i) Anuência dos Conselhos Consultores regulamentados e Órgão Ambiental competente, no 
caso de Atividade localizada em áreas de mananciais, 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;

j) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, anexar a Ou-
torga de Direito de Uso do Instituto das Águas do Paraná ou da Agencia Nacional de Águas – ANA.

k) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso; 

l) Projeto Básico, ANEXO 06, elaborado por profissional habilitado;

m) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, elaborado por profissio-
nal habilitado;

n) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Cópia da Licença Simplificada emitida pelo IAP, quando couber (2);

p) Publicação de súmula do pedido de Licença Simplificada para Regularização, a ser publicada 
no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio 
eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações im-
pressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do 
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Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16;
(2) aplicável para Atividade cuja Licença Simplificada emitida pelo órgão ambiental estadual, ou 
sua renovação, esteja vencida.

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;

d) Apresentar atestado de vistoria do Corpo de Bombeiros, quando couber;

e) Alvará de funcionamento do Município (no caso de posto de abastecimento para consumo 
próprio, o alvará poderá ser da própria Atividade comercial ou industrial, e isento para postos de 
abastecimentos de Fazendas Agrícolas);

f) Cópia da LSR a ser renovada;

g) Súmula referente a Concessão de Licença Simplificada para Regularização, publicada quan-
do da sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresenta-
ção 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 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 esta-
belecidas na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS, ANEXO 06, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

m) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Súmula do pedido de renovação de Licença Simplificada para Regularização, a ser publicada 
no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio 
eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações im-
pressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.6 Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR 
(Obs.: expedida para Atividades existentes, enquadráveis na modalidade completa do Licencia-
mento Ambiental Municipal, que a Renovação da Licença de Operação emitida pelo IAP esteja 
vencida. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionan-
tes determinados para a Operação)

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;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

g) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

h) No caso de utilização de água de corpos hídricos, superficiais ou subterrâneos, anexar a 
Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná ou Agencia 
Nacional de Águas – ANA;

i) 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;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, elaborado por profissio-
nal habilitado;

k) Planta baixa na escala de 1:100 ou 1:200 contendo a localização atual (no caso de amplia-
ção 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), compresso-
res 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 lavagem 
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;

l) Planta de Localização da Atividade em escala adequada, elaborada por profissional habilita-

do, com poligonal definidora dos limites da área 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. 
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 Ativi-
dade,
- tipo(s) de vegetação existente(s) no local e seu entorno, 
- caracterização das edificações existentes num raio de 100 (cem) metros, com destaque para 
a existência de escolas, creches, hospitais, sistema viário, habitações multifamiliares, ou estabe-
lecimentos públicos 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 Atividade.

m) Classificação da área do entorno do estabelecimento que utiliza o Sistema de Armazenamen-
to Subterrâneo de Combustíveis – SASC, e enquadramento deste Sistema, conforme NBR 13.786;

n) Apresentação do Certificado ou Laudo de Estanqueidade completo do SASC (linhas, tanques, 
conexões e tubulações), assinado por técnico habilitado. Exigência não aplicável para Postos Flu-
tuantes e Tanques Aéreos;

o) Plano de Controle Ambiental – PCA, ANEXO 09, elaborados por profissional habilitado, dire-
cionado 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 mínimo 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 va-
pores de combustíveis e no caso de abastecimento de GNV o projeto de isolamento acústico 
conforme critérios da NBR 12.361/94 e do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

p) Estudos de Identificação de Passivos Ambientais – EIPA, ANEXO 03, em Pontos Armazena-
dores de Combustíveis Líquidos, elaborado por profissional habilitado, para postos instalados há 
mais de 05 (cinco) mediante comprovação. (Exigência não-aplicável a postos flutuantes e tanques 
aéreos);

q) Atestado de vistoria e aprovação do Corpo de Bombeiros;

r) Registro do pedido ou Autorização para Funcionamento junto a Agência Nacional de Petróleo 
– ANP;

s) Em caso de Postos Flutuantes, apresentar cópia autenticada do documento expedido pela 
Capitania dos Portos, autorizando sua localização e funcionamento e, contendo a localização ge-
ográfica do posto no respectivo curso de água;

t) Plano de Gerenciamento de Riscos - PGR, contendo:
- plano de Verificação da integridade e de manutenção dos equipamentos e sistemas, contendo 
os procedimentos de testes de estanqueidade, a documentação dos testes realizados e os proce-
dimentos 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 disponíveis,
- programa de Treinamento de Pessoal contemplando as práticas operacionais, 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.

u) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);

v) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização de Atividade – LOR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

w) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, re-
passada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença de Operação emitida pelo órgão 
ambiental estadual esteja vencida.
(2) 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 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) Cópia da Licença de Operação para Regularização;

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da LOR a ser renovada;

f) Súmula referente a Concessão de Licença de Operação para Regularização, publicada quan-
do da sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresenta-
ção dos respectivos jornais – originais); 

g) Relatório técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabe-
lecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação do empreendimento, acompanhado de relatório fotográfico;

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 06, atualizado, elaborado por 
profissional habilitado;

i) Súmula do pedido de renovação de Licença de Operação para Regularização, a ser publi-
cada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais; 

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
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fixado na Lei Municipal n° 12345/15;

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.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado junta-
mente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado, com indica-
ção da movimentação de terra prevista, 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, discri-
minando os resultados e particularidades da intervenção atendendo os prazos de monitoramento 
estabelecido na Licença de Instalação.

Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou encerramento de respon-
sabilidade técnica durante a execução do Plano de Controle Ambiental - PCA, discriminando os 
resultados e particularidades 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 am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-

tes 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 setor 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. Estudo de Identificação de Passivos Ambientais - EIPA;
• ANEXO 04. Estudo Hidrogeologico;
• ANEXO 05. Projeto Básico para licenciamento ambiental simplificado - LS de postos de combus-
tíveis e sistema retalhistas de combustíveis;
• 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.  Plano de Controle Ambiental - PCA;
• ANEXO 10. Tabela referencial de Tipos de Tanques;
• ANEXO 11. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULEDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

______________________________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA – N° 8- 001 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 8 - Atividade de Serviço Médico, Hospitalar, Laboratorial e Veterinário

Atividade Específica: 001 – Hospital

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Mu-
nicipal 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Hospital. 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 humana;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 projetos, 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 
condicionantes, 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 ambientais e condicionantes determinados para a operação;

2.6 Licença para Regularização de Atividade - LOR: expedida para Atividades, enquadráveis na 
modalidade completa do Licenciamento Ambiental Municipal, que a Renovação da Licença de 
Operação emitida pelo IAP esteja vencida. 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, equipa-
mentos 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 operação da Atividade. Elaborado por 
profissionais habilitados, acompanhado de ART – Anotação de Responsabilidade Técnica ou do-
cumento 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 estabelecimentos, contemplando 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 Responsabilidade Técnica ou documento correspondente 
emitido pelo respectivo Conselho de Classe;

2.9 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;
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2.10 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 
Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil proposto.

3 INSTRUÇÕES GERAIS

Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, documentação geral necessária para a solicitação 
do licenciamento ambiental e a validade do Ato Administrativo solicitado constam no Decreto Mu-
nicipal 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 Referên-
cia 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE PARÂMETRO ATO ADMINIS-
TRATIVONumero 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 ampliada e os demais procedimentos posteriores 
deverão ser requeridos no IAP;
b) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo do parâmetro estabelecido na  
tabela acima, deverá requerido junto ao órgão ambiental estadual;
c) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuído ao parâmetro des-
ta  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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

a) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis atualizada em até 90 (noventa) 
dias contados da data de sua emissão;

d) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome do interessado;

e) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definido-
ra 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;

f) 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; 

g) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração emitida pela 
concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de atendimento à demanda d’água 
prevista;

h) 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;

i) 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 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) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.2 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) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 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;

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) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de esgotos, informando a respectiva ETE;

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - PGRSS, ANEXO 03, 
elaborado por profissional habilitado;

l) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

m) Documentos Complementares, elaborados por profissional habilitado:
 - Planta de Localização da Atividade: localizar a área a ser explorada, com poligonal definido-
ra 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 10 metros. Para Atividade que venham 
a ocupar uma área de até 3ha, será exigida, no mínimo, a locação de um ponto central da Ativida-
de, obedecendo-se às especificações e orientações mencionadas acima.

 - Demais projetos abaixo indicados:
 - Projeto arquitetônico acompanhado de memorial descritivo de funcionamento, informações 
sobre a capacidade de atendimento (especialidades), o número de leitos e a área a ser construída, 
plantas, cortes e detalhes, de modo a permitir uma fácil compreensão do desenvolvimento 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 indican-
do 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 indicados 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, estacionamentos, 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 en-
tendimento 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.
- Quando couber, Projeto do Sistema particular de Esgotamento Sanitário: acompanhado da justifi-
cativa 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 entendimento do projeto, contemplando os seguintes itens: 
 -  Dimensionamento – apresentar o dimensionamento completo e detalhado de todas 
as unidades que irão compor o sistema de tratamento, especificando todos os parâmetros usados 
e necessários a sua compreensão, 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 dimen-
sões, situação dos equipamentos, tubulações, etc. 

- Planta do sistema de drenagem das águas pluviais: Detalhar os sistemas 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 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 Insti-
tuto das Águas do Paraná para o lançamento de emissários em corpos hídricos, ou Dispensa de 
Outorga, se for o caso.

n) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

o) Súmula do Pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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 Renovação da Licença de Instalação – LI
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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 a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.4 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) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 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 estabe-
lecidos na Licença Prévia e na Licença de Instalação, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação do empreendimento, acompanhado de relatório fotográfico e elaborado por profissio-
nal habilitado;

g) Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 06, elabo-
rado 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

j) Anotações de Responsabilidade do profissional responsável para todos os projetos e execu-
ções referentes as unidades que compõe a Atividade, emitida pelos Conselhos de Classe pertinen-
te;

k) Súmula do Pedido de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.5 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 de Operação a ser renovada;

e) Súmula de Concessão da Licença de Operação, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

g) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidos 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 ante-
rior, elaborado por profissional habilitado;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - PGRSS, ANEXO 03, 
atualizado, em duas vias, elaborado por profissional habilitado (¹);

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (²);

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Operação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(3), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Plano de Ação estiver 
totalmente implantado poderá ser apresentada Declaração especifica instituída neste Decreto.  
(2) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, 
repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, que disponha de Licença de Operação 
emitida pelo IAP ainda vigente. 
(3) 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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia do Alvará de Funcionamento;

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 compro-
metida, 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 definido-
ra 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 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;

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) 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 de Serviço de Saúde - PRGSS, ANEXO 03, 
elaborado por profissional habilitado;

m) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

n) Cópia legível da Licença de Operação emitida pelo IAP (¹);

o) Súmula do Pedido de Licença de Operação para Regularização da Atividade, a ser publicada 
no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio 
eletrônico(2), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações im-
pressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.:
(1) conforme estabelecido no §6° do Art. 7° do Decreto Municipal n° 10996/16: para Atividade, re-
passada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença de Operação emitida pelo órgão 
ambiental estadual esteja vencida.
(2) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

6.6.1 Renovação da 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) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

d) Cópia do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia a LOR a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença de Operação para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. 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 
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(noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 03, 
atualizado, elaborado por profissional habilitado;

j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidos na Licença de Operação para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação na Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado;

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula do pedido de Licença de Operação para Regularização da Atividade, a ser publicada 
no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio 
eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações im-
pressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

7 DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR para ME, EPP e MEI

Deverão ser entregues em casos de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível de licenciamento am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS;
• 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.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

______________________________________________________________________________
INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N° 8- 002 - SMMA 

Grupo de Atividade: N° 8 - Atividade de Serviço Médico, Hospitalar, laboratorial e Veterinário

Atividade Específica: 002 – Serviços de Saúde

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Mu-
nicipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental para a Atividade 
Serviços de Saúde, no Município de Ponta Grossa, estabelece para esta Instrução Normativa.

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, as instruções complementares e a documentação 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 Serviço de Saúde humana 
ou animal e cuja geração de resíduos seja de até 30l/dia (trinta litros por dia), exceto as que produ-
zem 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; laboratórios ana-
líticos de produtos para saúde; necrotérios, 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 pesquisa na área de saúde; 
centros de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribui-
dores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendi-
mento 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições legais e regulamentares e as normas 
técnicas aplicáveis ao caso;

2.4 Certidão de Inexigibilidade – CI, de Licenciamento Ambiental Municipal: 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.6 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades existentes, enqua-
dráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental estadual. 
Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e condicionantes de-
terminados para a Operação;

2.7 Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde: Documento 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, 
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 simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;

2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
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presas 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, documentação geral necessária para a solicitação 
do licenciamento ambiental e a validade do Ato Administrativo solicitado constam no Decreto Mu-
nicipal 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 quimiote-
rápicos e/ou radioativos.

Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a)  o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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;
c)  por ocasião da solicitação do Habite-se deverá ser anexado, ao requerimento, o Re-
latório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 05;

5 PORTE DA ATIVIDADE

O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos. 

PORTE DA ATIVIDADE PARÂMETRO ATO ADMINISTRATIVOVolume de resíduos (litros / dia)

Pequeno De 5,1 a 30 LS, LSR

Obs.: 
a) o licenciamento da Atividade que ultrapassar o índice máximo do parâmetro estabelecido na  
tabela acima, deverá requerido junto ao órgão ambiental estadual;
b) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuído ao parâmetro des-
ta  Tabela for ultrapassado, o licenciamento da parte ampliada e os demais procedimentos  
posteriores deverão ser requeridos junto ao IAP;
c) as Atividades objeto desta IN que gerem até 5 litros/dia, inclusive, considerando  para cálculo 
6(seis) dias úteis por semana, são passiveis 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 administrativo) a Atividade de-
verá  atender a legislação ambiental e demais pertinentes a Atividade.

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO

6.1 Certidão de Inexigibilidade

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) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS- Simplificado, 
elaborado por profissional habilitado(1) ;

d) 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;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n°12.345/15, quando couber.

Obs.: 
(1) o Termo de Referencia específico para PGRSS simplificado consta como anexo da Instrução 
Normativa conjunta SMMA / SMS N° 001/2016, disponível no site da SMMA.

6.1.1 Renovação da Certidão de Inexigibilidade
Obs.: a Renovação desta Certidão deverá ser requerida quando ocorrerem alterações nas infor-
mações apresentadas para sua obtenção ou, quando houver necessidade de ser reapresentada 
em prazo superior ao de sua validade.

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 da Certidão a ser renovada;

d) 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;

e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Declaração informando o motivo da solicitação de Renovação;

g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 da Atividade Serviços de Saúde, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 00/16;

g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coorde-
nadas geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através 
de levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do 
Município de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Locar 
na planta as edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, 
área de preservação permanente, principal via de acesso.

h) 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;

i) No caso do abastecimento de água ser pelo sistema público, anexar Declaração 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 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) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização 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 de Serviços de Saúde – PGRSS- Simplificado, 
elaborado por profissional habilitado(1);

n) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

o) Projeto arquitetônico acompanhado de memorial descritivo de funcionamento, informações 
sobre a capacidade de atendimento e a área a ser construída, plantas, cortes e detalhes, de modo 
a permitir uma fácil compreensão do desenvolvimento da atividade e dos seus possíveis efeitos no 
entorno. Utilizar escalas adequadas à área em análise.

p) Quando couber, incluir os seguintes projetos:
- 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 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; Loca-
ção, 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 en-
tendimento 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 efluente e outras informações necessárias ao entendi-
mento do projeto, contemplando os seguintes itens: 
 - Dimensionamento – apresentar o dimensionamento completo e detalhado de todas as uni-
dades que irão compor o sistema de tratamento, especificando todos os parâmetros usados e 
necessários a sua compreensão, 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. 
- Sistema de drenagem das águas pluviais: Detalhar os sistemas de reuso de água pluvial a se-
rem implantados incluindo memória de cálculo e projeto, 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 lançamento de emissários em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o 
caso.

q) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

r) Súmula do pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(2), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
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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;

d) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

e) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada - LS, publicada quando da sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

h) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidos 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(3), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais.

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 Plano de Ação estiver 
totalmente implantado poderá ser apresentada Declaração especifica instituída neste Decreto.
(3) 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 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Cópia autenticada do Alvará de Funcionamento;

f) Cópia autenticada da Licença Sanitária;

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 compro-
metida, 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 Pública de Esgoto, quando houver;

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde Simplificado – PGRSS 
elaborado por profissional habilitado (1) ;

k) Cópia do contrato firmado com o responsável pela destinação final dos resíduos dos Grupos 
A, B, E;

l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do Pedido de Licença Simplificada para Regularização da Atividade – LSR, a ser 
publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em 
meio eletrônico(2), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações 
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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) 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 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) 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 LSR a ser renovada;

g) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. 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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

i) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 esta-
belecidos na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado;

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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

m) Súmula do pedido de Renovação da Licença Simplificada para Regularização da Atividade 
– LSR, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circu-
lação, ou em meio eletrônico(3), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

Obs.: 
(1) os Termos de Referencia específicos para PGRSS simplificado constam como anexo da Instru-
ção Normativa conjunta SMMA / SMS N° 001/2016, disponível no site da SMMA.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o Plano de Ação estiver 
totalmente implantado poderá ser apresentada Declaração especifica instituída neste Decreto.
(3) 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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: compro-
vante 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 informa-
ções 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível de licenciamento am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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;
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d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental implantados, encaminhar 
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado – PGRCCS;
• ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo – PGRCCC;
• ANEXO 05. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Mu-
nicipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental municipal para as 
Atividades Kartódromo, Autódromo, 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 documentação necessária 
para o licenciamento das Atividades denominadas Kartódromo, 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, espe-
cífico para corridas de kart e eventos afins;

2.2 Autódromo: Atividade que compreende a implantação do espaço físico, não temporário, espe-
cífico para corridas automobilísticas e eventos afins;

2.3 Pista de MotoCross: Atividade que compreende a implantação do espaço físico, não temporá-
rio, 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 estabelecendo os requisitos básicos e condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as 
medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;

2.7 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades, enquadráveis no 
Licenciamento Ambiental Municipal, que eram dispensadas de licenciamento ambiental estadual 
ou que a Licença Simplificada, emitida pelo IAP, esteja vencida. 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 simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;

2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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, Oficinas de Reparo, lanchonetes, lojas de con-
veniências, 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 Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 requerimento o Rela-
tório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 06.

5 CRITÉRIO DE PORTE

O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE 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 parâmetro estabelecido na  
tabela acima, deverá requerido junto ao órgão ambiental estadual;
b) quando, por ocasião da Ampliação da Atividade, o índice máximo atribuído ao parâmetro des-
ta  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, Ciclovia, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, 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 definido-
ra 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;

a) Quando couber, 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;

h) Quando necessário, Projeto de Isolamento Acústico - PIA, ANEXO 03, elaborado por profis-
sional habilitado;

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

j) 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;

k) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;
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l) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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, Ciclovia, ANEXO 02;

c) Cópia do Alvará de Funcionamento;

d) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;

e) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações 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 compro-
metida, 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 esta-
belecidas 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 gerados 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 elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

k) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n°10996/16.

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, Ciclovia, ANEXO 02;

c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

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, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;

f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n°..../16;

g) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definido-
ra 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) Quando couber, 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;

i) Quando necessário, Projeto de Isolamento Acústico - PIA, ANEXO 03, elaborado por profis-
sional habilitado;

j) 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;

k) Anotações de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitidas pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula de pedido de Licença Simplificada para Regularização, a ser publicada no Diário 
Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), 
conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão 
ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Cópia legível da Licença Simplificada emitida pelo IAP, quando couber(2);

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n°10996/16.
(2) aplicável para Atividade repassada pela Resolução CEMA 88/13 ao Município, cuja Licença 
Simplificada emitida pelo órgão ambiental estadual esteja vencida.

6.3.1 Renovação da Licença Simplificada para Regularização – LSR

m) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o 
requerente não seja o empreendedor;

n) Cadastro de Atividade Kartódromo, Autódromo, Pista de MotoCross, Ciclovia, ANEXO 02;

o) Cópia do Alvará de Funcionamento;

p) Cópia da LSR a ser renovada;

q) Súmula de Concessão da Licença Simplificada para Regularização, publicada quando da 
sua expedição. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
respectivos jornais – originais;

r) 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;

s) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n°10996/16;

t) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes esta-
belecidas na Licença Simplificada para Regularização, informando se houve ou não ampliação ou 
modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habili-
tado; 

u) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

v) Súmula do pedido de Renovação de Licença Simplificada de Regularização, a ser publicada 
no Diário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio 
eletrônico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações im-
pressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

w) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 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 Pequeno 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, 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 – JUCEPAR (exceto para 
empresas recém constituídas).

Obs.: Em caso de alteração de endereço (transferência da empresa para outro imóvel) ou altera-
ção 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 enquadrada na condição de Microempresa ou de Empresa de Pequeno Porte. 

d) Declaração da Junta Comercial do Estado comprovando o enquadramento da empresa como 
ME ou EPP.

Observação: 
No caso de Microempreendedor Individual (MEI), este deverá apresentar: comprovante de ins-
crição 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 Normativa para Atividade Florestal – AF/SMMA 
específica.
Se houver supressão de espécies constantes da lista de ameaçadas de extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica;

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(s), assim como dos certificados de coleta, tratamento e 
disposição final dos resíduos gerados na Atividade.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas assinadas pelos 
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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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Projeto de Isolamento Acústico - PIA;
• 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.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais previstas na Lei Muni-
cipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade licenciamento ambiental para a Atividade Implan-
tação 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 documentação 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 competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 projetos, 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 
condicionantes, da qual constituem motivos determinantes;

2.5 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS: projeto técnico que aponta e descreve 
ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características, no âmbito dos 
estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamen-
to, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a proteção à saú-
de pública e ao meio ambiente;

2.6 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil.

2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 e a documentação geral necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 empresas 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. Cons-
tam 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) 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 empreendedor;

f) Planta de Localização da área, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora 
dos limites da Atividade georreferenciada e coordenadas dos vértices do sistema de projeções 
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) metro. Locar na planta as 
edificações utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, área de pre-
servação permanente, principal via de acesso.

g) Projeto preliminar de implantação do Loteamento, na forma da Lei, contendo 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 Federal no 6.710995/79, bem 
como indicação de infra-estrutura existente e/ou a ser instalada, a saber: sistema de abasteci-
mento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário, linha telefônica, acessos viários, áreas 
destinadas aos equipamentos sociais e de lazer,
 - Partido Urbanístico,
 - Inventário Florestal,
 - Apresentação de no mínimo, 10 fotografias do local objeto da solicitação.

h) Súmula do pedido de Licença Prévia, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em 
jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo constante 
da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de aten-
dimento à demanda d’água prevista, no caso do abastecimento de água ser pelo sistema publico.

j) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando 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) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
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.

6.2 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) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publica-
ções impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – ori-
ginais;

f) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
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h) 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;

i) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar Auto-
rização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;

j) Apresentação da anuência previa emitida da vigilância Sanitária Municipal para a Atividade;

k) Planta topográfica, planialtimétrica, com arruamento, elaborada por profissional habilitado;

l) 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: sistema de abastecimento de água, energia elétrica, esgotamento sanitário e 
acessos viários;

m) Projeto de Compensação Florestal, quando for o caso, elaborado por profissional habilitado;

n) Projeto de Arborização Viária a ser implantado, elaborado por profissional habilitado;

o) Projeto de Terraplanagem, com memorial descritivo, elaborados por profissional habilitado;

p) Projeto de Pavimentação, com memorial descritivo, elaborados por profissional habilitado;

q) 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;

r) Projeto executivo de drenagem pluvial, com memorial descritivo e de cálculo, plantas e cortes. 
Em Atividades usuárias de recursos hídricos, incluir o projeto executivo do sistema de captação e 
uso de águas pluviais;
s) Autorização para Desmate, quando necessário, observar os casos em que a mesma deve ser 
emitida pelo IAP;

t) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

u) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;

v) 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 empreendimento, quando da existência de indícios de vestígios arqueológicos, 
históricos ou artísticos na área afetada; 

w) Súmula do pedido de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

x) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

6.2.1 Renovação da Licença de Instalação – LI
Obs.: a ser requerida quando houver necessidade de prorrogação do cronograma da obra, ou 
quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para obtenção da licença expedida.
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 de Instalação obtida;

d) Súmula de Concessão da Licença de Instalação, publicada quando da sua expedição. As 
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) Declaração contendo a descrição dos dados alterados na licença já obtida e/ou o novo crono-
grama de implantação da obra;

f) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação, a ser publicada no Diário Oficial 
do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), con-
forme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser 
comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e prote-
ção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.

Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível de licenciamento am-
biental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo, referente 
a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interes-
sado 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 implantados, encaminhar 

o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da readequa-
ção;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabe-
lecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12345/15.

Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Decreto Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil simplificado - PGRCCS;
• ANEXO 04. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil completo – PGRCCC;
• ANEXO 05. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 legais previstas na Lei Mu-
nicipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental para a Atividade 
Implantação de Conjuntos 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Implantação de Conjunto Habitacional de Interesse 
Social. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respec-
tivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresen-
tados com as respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Implantação de Conjunto Habitacional de Interesse Social: Atividade voltada a implantação de 
habitações na modalidade conjunto de casas ou prédios ou prédio isolados, destinadas a famílias 
que atendem os requisitos especificados no Art. 3° da Lei Federal n° 11977/2009 e nos requisitos 
dispostos no item 4 desta IN.;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações 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 Programas Ambientais - RPA: documento que apresenta, detalhadamente, todas 
as medidas mitigadoras e compensatórias e os programas ambientais propostos;

2.5 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico simplifi-
cado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano 
Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos neces-
sários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção Civil;
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2.6 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido pelas em-
presas 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 origem, a quantidade e descrição e o destino 
final destes resíduos.

3 INSTRUÇÕES GERAIS

Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 permitida em terrenos onde 
as condições geológicas não aconselham a edificação e em área de preservação ecológica.

4.1. O Licenciamento para Atividades de Implantação de Conjuntos Habitacionais de Interesse 
Social será de acordo com a Resolução n° 412/09 - CONAMA e Portaria n° 165/15 – IAP, devendo 
atender no mínimo os seguintes requisitos:

- Implantação do Conjunto Habitacional em Área Decretada, conforme o Zoneamento Munici-
pal, como Área de Interesse Social;
- implantação de sistemas de abastecimento de água potável, nos locais não dotados de siste-
ma público;
- implantação de sistemas de coleta e tratamento e destinação adequada de esgoto sanitário, 
nos locais não dotados de sistema público de esgotamento sanitário;
- a coleta e disposição adequada de resíduos sólidos;
- manejo de águas pluviais que contemple a retenção, captação, infiltração e lançamento ade-
quados dessas águas;
- soluções para energia elétrica domiciliar,
-  destinação de áreas para circulação, implantação de equipamentos urbanos e comunitários, 
áreas verdes e espaços livres de uso público, que garantam a qualidade e segurança ambiental do 
empreendimento, compatível com plano diretor e lei municipal de uso e ocupação do solo para a 
zona em que se situem.;
- respeitar os critérios estabelecidos no Art. 3° da Lei Federal n° 11977/2009.

 
4.2. Não será permitida a implantação de Conjuntos Habitacionais, quando esta Atividade:
- implicar em intervenção em Áreas de Preservação Permanente, exceto nos casos previstos 
na Lei Federal n° 12.651/12;
- implicar em supressão de árvores nativas do estágio médio e avançado de regeneração;
- estiver localizada em:
d) áreas de risco, como as suscetíveis a erosões;
e) áreas planas de fundo de vales, alagadiças ou sujeitas a inundações;
f) aterros com material nocivo à saúde e áreas com suspeita de contaminação;
g) áreas com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas das 
autoridades competentes;
h) áreas onde a poluição impeça as condições sanitárias suportáveis;
i) áreas de interesse ambiental como: Reserva Legal, Unidades de Conservação e Mananciais 
de Abastecimento Público;
j) o imóvel não poderá estar localizado a menos de 500,00 metros de locais tais como: pedreira, 
abatedouro, estação de tratamento de esgoto, depósito de agrotóxicos, aterro sanitário, sistema 
retalhista ¬ ISR (tanques de armazenamento de combustível destinada ao exercício da atividade 
de Transportador Revendedor Retalhista) e outras atividades incompatíveis com áreas residen-
ciais;
k) em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação e em área de preser-
vação ecológica.

4.3 O empreendedor, durante a implantação desta Atividade, deverá comunicar imediatamente a 
SMMA a identificação de impactos ambientais supervenientes ao Relatório de Programas Ambien-
tais, para manifestação deste órgão, e a adoção das providências que se fizerem necessárias.

4.4  A Autorização para supressão de vegetação, quando couber, deverá seguir os critérios esta-
belecidos 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 Normativa.

4.5 Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a)  o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de Transporte de Re-
síduos 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 Destinação Final dos re-
síduos gerados deverão atender ao estabelecido nas Instruções 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 requerimento o Rela-
tório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 05.

5 PORTE DA ATIVIDADE

O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Cons-
tam 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

Obs.: caso esta Atividade NÂO atenda ao estabelecido no item 4.1, deverá ser requerido o Li-
cenciamento para Conjunto Habitacionais, conforme estabelecido na Instrução Normativa IN-LA 
10-002A/SMMA.
 

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) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel deverá apresentar Procuração deste;

d) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;
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/, 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 compro-
metida, 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 pro-
fissional 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 eqüidis-
tantes 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 bosque 
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;

i) 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;

j) Relatório Técnico com base em sondagens de simples reconhecimento o seguinte: solos ¬ 
textura (arenosa / argilosa), horizontes (espessuras), profundidade (topo rochoso), profundidade 
de lençol freático;

k) Quanto aos aspectos geológicos deverá ser verificada a presença de erosão (sulcos e ra-
vinas), zonas úmidas, abatimentos, cascalho e blocos de rocha não alterados e coeficiente de 
permeabilidade do solo (ABNT/NBR 7229/93 e 13969/97);

l) Relatório fotográfico com no mínimo 10 fotografias caracterizando o uso do solo do imóvel;

m) Relatório de Programas Ambientais - RPA, quando couber;

n) Partido urbanístico;

o) 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;

p) Declaração emitida pela concessionária do serviço de esgoto, atestando 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;

q) Projeto de sistema de drenagem pluvial;

r) Projeto de reuso de águas pluviais, de acordo com o estabelecido na legislação municipal 
vigente.

s) 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;

t) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água, atestando a Viabilidade de aten-
dimento à demanda de água prevista, no caso do abastecimento de água ser pelo sistema público;

u) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou com-
pleto 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;

v) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

w) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

x) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15;

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.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS

Obs.: a ser requerida quando houver necessidade de prorrogação do cronograma da obra, ou 
quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para obtenção da licença expedida.

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 Simplificada, a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

e) Declaração contendo a descrição detalhada dos dados alterados na licença já obtida e/ou o 
novo cronograma de implantação da obra;

f) Súmula do Pedido de Renovação de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
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provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS

Caso a Atividade demande supressão 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 extinção, a Autorização 
Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, assim como a Autorização 
para Transporte, caso necessário.
Após a concessão da Licença pertinente deverá ser mantida no Local da Atividade 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) terceirizada(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 estabelecido no Municipal n° 10996/16.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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 Social;
• 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. Relatório de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC;
• ANEXO 06. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 – Desmembramento

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Mu-
nicipal 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 documentação necessária 
para o licenciamento da Atividade denominada Parcelamento 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, ou 
seja, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolonga-
mento, modificação ou ampliação das já existentes;

2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competen-
te, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, licencia a localização, instalação, am-
pliação 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 disposições 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 condicio-
nantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com as espe-
cificações 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 informações planimétricas e alti-
métricas de um terreno, obtidas de levantamentos topográficos. Sua finalidade é fornecer o maior 
numero possível de informações da superfície representadas para efeitos de estudo, planejamento 
e viabilização de projetos. A planimetria permite representar os acidentes geográficos (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 necessária para a solici-
tação do licenciamento ambiental, assim como a validade 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 adequadas 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 inviabilidade 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. Cons-
tam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.

PORTE DA ATIVIDADE PARÂMETRO ATO ADMINISTRATIVOÁrea Inicial (m²)
Pequeno até 2.500

LSMédio De 2.500,1 a 5.000
Grande De 5.000,1 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) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;

d) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, 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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;

g) Planta planialtimétrica georreferenciada do imóvel em escala adequada, elaborada por pro-
fissional 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 eqüidis-
tantes 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 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;

h) Anuência expedida pela Vigilância Sanitária Municipal;

i) Projeto de Desmembramento, elaborado por profissional habilitado, constando como informa-
ções 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 vegetal); 
 - pontos de referência próximos de modo a facilitar o acesso e a identificação da área em 
análise;
 - nome dos confrontantes;
 - indicar as principais ruas de acesso e as denominações oficiais;
 - indicação do Norte Magnético.

j) 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 canali-
zados, nascentes, declividade superior a 30% e outras Áreas de Preservação Permanentes); 
 - área total e área a desmembrar; confrontantes; 
 - outras informações específicas da área.

k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos 
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;

l) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
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fixado na Lei Municipal n° 12345/15, quando 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.

6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS
Obs.: a ser requerida quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para obtenção 
da licença expedida.
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) Cópia da Licença Simplificada, a ser renovada;

d) Súmula de Concessão da Licença Simplificada, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais; 

e) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais; 

f) Declaração contendo a descrição dos dados alterados na licença já obtida e/ou o novo crono-
grama de implantação da obra;

g) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor 
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.

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.

7 OBSERVAÇÕES GERAIS
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas 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 impressas 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 exigências: 
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 referen-
tes 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 setor 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 de Atividade Desmembramento;

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Regene-
ração

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Mu-
nicipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de Autorização Florestal para a Supressão de 
Vegetação Secundária em Estagio 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 documentação necessária 
para a Autorização Florestal de Supressão de Vegetação Secundária em Estágio Inicial de Rege-
neração. Definir parâmetros ambientais e indicar Estudos Ambientais mínimos a serem apresen-
tados, com respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, a supressão de vegetação se-
cundária 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 respecti-
vas Instruções Normativas – AF, expedida pela SMMA;

2.2 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 ponto 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 vegetação primaria por ações antrópicas ou causas 
naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação primaria;

2.7 Vegetação Secundária em Estágio Inicial de regeneração em Campos de Altitude:
a) remanescentes de vegetação campestre com porção subterrânea incipiente 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 cober-
tura 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), jacatirão (Tibouchina selowiana e Miconia circrescens), embauba (Cecropia ade-
nopus), marica (Mimosa bimucronata), taquara (Bambusaa spp) – (Anexo 1 - Resolução CONAMA 
Nº 423/2010).

2.8 Vegetação Secundária em Estágio Médio de regeneração em Campos de Altitude: 
a) áreas que sofreram ação antrópica com pouco ou nenhum comprometimento da parte subter-
rânea 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 vegetal 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 03 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 vege-
tação, ou que tenham evoluído a partir de estágios médios de regeneração; 
b) fisionomia herbácea ou herbáceo-arbustiva, com índice de cobertura vegetal 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 comunidades 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, nativos ou exóticos, localiza-
dos 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 pú-
blico, com objetivos de conservação 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 Municipal, e as áreas destinadas a Reserva Legal situa-
das 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 Remanescente 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 Decreto Municipal n° 10996/16.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS

A presente Instrução Normativa é aplicável a Atividade Florestal de Supressão de Vegetação Se-
cundária em Estagio Inicial de Regeneração localizada na área urbana do Município.

Quando esta Atividade for localizada em área de expansão urbana, considerada aquela que teve 
perímetro demarcado após a data de início de vigência 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 requerimento deverá ser feito 
junto ao órgão estadual ambiental – IAP.

Nos casos de supressão de espécies constantes da Lista de Espécies Arbóreas Ameaçadas de 
Extinção - IAP, independente de ser em área urbana ou rural, a Autorização Florestal deverá ser re-
querida junto ao órgão estadual ambiental – IAP, bem como a Autorização para Transporte (DOF), 
caso necessário.
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A supressão da vegetação somente será permitido nas seguintes condições:
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 vegetação 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 so-
licitará Compensação Ambiental e projetos de recomposição 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 Compro-
misso 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 efetuada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, forem declarados hipossuficientes, conforme estabelecido no §7° 
do Artigo 97 da Lei Municipal 11.233/12 ficarão desobrigados da subscrição de Termo de Compro-
misso 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 altura 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 hidrográfica.

 PARÂMETROS INICIAL SECUNDÁRIA 
INTEMEDIÁRIA AVANÇADA

Nº de estratos 1 1 a 2 ≥ 2
Nº de espécies lenhosas 1 a 10 5 a 30 ≥ 30
Área basal (m²/ha) 8 a 20 15 a 35 ≥ 30
Altura das espécies lenhosas do dossel (m) Até 10 8 a 17 ≥ 30
Média de amplitude dos diâmetros – DAP (cm) 10 25 40
Distribuição diamétrica (cm) 5 a 15 10 a 40 20 a 60
Crescimento das árvores do dossel Rápido Moderado Lento
Vida média das árvores Curta Média Longa
Amplitude diamétrica Pequena Média Grande
Amplitude da altura Pequena Média Grande
Epífitas Raras Poucas Abundante
Lianas herbáceas Abundantes Poucas Raras
Lianas lenhosas Ausente Rara Presente
Gramíneas Abundantes Poucas Raras
Regeneração das árvores do dossel Ausente Pouca Intensa

Fonte: CONAMA 002/94

5 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA OBTENÇÃO DA AF

Obs.: Quando a obtenção da Autorização Florestal estiver vinculada a uma Atividade passível 
de Licenciamento Ambiental Municipal, o seu requerimento deverá ser protocolado junto com o 
requerimento de Licenciamento da Atividade, de tal forma que seu número seja vinculado a este 
para que a análise dos pedidos ocorra de forma concomitante.

5.1 AUTORIZAÇÃO FLORESTAL – AF

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o reque-
rente não seja o empreendedor;

b) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o 
requerente for pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver 
alteração no período;

c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requerimento deverá apresen-
tar procuração conforme ANEXO 02;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordena-
das geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Identificar 
ruas de acesso, confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência de 
nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescentada à planta de localização a 
declaração 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;

g) 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 metodologia e suficiência amostral 
adequadas, levantamento qualitativo e quantitativo da vegetação proposta para supressão, esti-
mativa do volume da matéria-prima (lenha) florestal a ser gerada pela supressão, levantamento 
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 dis-
ponibilizado em 2(duas) vias impressas assinado pelo responsável técnico com a respectiva ART, 
quitada; 
 Obs: 
1. o 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 assinadas pelos res-
ponsáveis 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 suavização (“spline”);- 
Fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas;
 4. Deverá ser apresentada cópia das Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) referen-
tes a planta elaborada;

h) Súmula de Pedido de Autorização Ambiental Florestal, a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme 
modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser com-
provadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

5.1.1 Renovação de AUTORIZAÇÃO FLORESTAL – AF
Obs.: Deverá ser solicitada toda vez que a Atividade for se prolongar por prazo superior ao fixado 
na Autorização, ou quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para sua obten-
ção.

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o reque-
rente não seja o empreendedor;

b) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o 
requerente for pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver 
alteração no período;

c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requerimento deverá apresen-
tar procuração conforme ANEXO 02;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordena-
das geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Identificar 
ruas de acesso, confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência de 
nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescentada à planta de localização a 
declaração 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;

g) Relatório descritivo e demais elementos gráficos complementares pertinentes às alterações 
ocorridas nos dados apresentados na Autorização Florestal a ser renovada, assinado pelo técnico 
habilitado.

h) Copia da Autorização Florestal a ser renovada;

i) Súmula de Concessão da Autorização Florestal, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

j) Súmula de Pedido de Renovação de Autorização Ambiental Florestal, a ser publicada no Di-
ário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrô-
nico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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 envolvidas na Autorização Florestal em ques-
tão, sempre que entender necessário.

A SMMA pode solicitar maiores informações ao requerente sobre a área a ser trabalhada como: 
projeto executivo simplificado demonstrando confrontantes, 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 apresentadas 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 so-
mente será expedida conjuntamente com a Licença Ambiental de Instalação ou Simplificada da 
Atividade.

Deverá ser recolhida a Taxa Ambiental correspondente, conforme estabelecido 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 setor 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. Modelo de Procuração;
• Anexo 03. Lista de Espécies da Região Sul.
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DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 exemplares 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 Mu-
nicipal 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 documentação necessária 
para a Autorização Florestal de Aproveitamento de material lenhoso, para exemplares secos, em 
pé e/ou caídos naturalmente, em áreas de ocorrência de acidente natural em área urbana. Definir 
parâmetros ambientais e indicar Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados, com res-
pectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, a supressão de vegetação se-
cundária 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 respecti-
vas 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, enchen-
tes, 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: ma-
lha 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 Decreto 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, considerada aquela que teve 
perímetro demarcado após a data de início de vigência 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 requerimento 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 espé-
cies 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 elaborado 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 Compro-
misso de Restauração da área;

II – Em terrenos de públicos e privados: conter relato da vistoria e a deliberação 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 Compro-
misso 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 efetuada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, forem declarados hipossuficientes, conforme estabelecido no §7° 
do Artigo 97 da Lei Municipal 11.233/12 ficarão desobrigados da subscrição de Termo de Compro-
misso 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 altura 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 hidrográfica.

5 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA OBTENÇÃO DA AF

Obs.: Quando a obtenção da Autorização Florestal estiver vinculada a uma Atividade passível 

de Licenciamento Ambiental Municipal, o seu requerimento deverá ser protocolado junto com o 
requerimento de Licenciamento da Atividade, de tal forma que seu número seja vinculado a este 
para que a análise dos pedidos ocorra de forma concomitante.

5.1 AUTORIZAÇÃO FLORESTAL – AF

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o reque-
rente não seja o empreendedor;

b) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o 
requerente for pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver 
alteração no período;

c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requerimento deverá apresen-
tar procuração conforme ANEXO 02;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordena-
das geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Identificar 
ruas de acesso, confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência de 
nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescentada à planta de localização a 
declaração 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;

g) Súmula de Pedido de Autorização Florestal, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

5.1.1 Renovação de AUTORIZAÇÃO FLORESTAL – AF
Obs.: Deverá ser solicitada toda vez que a Atividade for se prolongar por prazo superior ao fixado 
na Autorização, ou quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para sua obten-
ção.

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o reque-
rente não seja o empreendedor;

b) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o 
requerente for pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver 
alteração no período;

c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requerimento deverá apresen-
tar procuração conforme ANEXO 02;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16; 

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordena-
das geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Identificar 
ruas de acesso, confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência de 
nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescentada à planta de localização a 
declaração 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

g) Relatório descritivo e demais elementos gráficos complementares pertinentes às alterações 
ocorridas nos dados apresentados na Autorização Florestal a ser renovada, assinado pelo técnico 
habilitado.

h) Copia da Autorização Florestal a ser renovada;

i) Súmula de Concessão da Autorização Florestal publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

j) Súmula de Pedido de Renovação de Autorização Ambiental Florestal, a ser publicada no Di-
ário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrô-
nico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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 envolvidas na Autorização Florestal em ques-
tão, sempre que entender necessário.

A SMMA pode solicitar maiores informações ao requerente sobre a área a ser trabalhada como: 
projeto executivo simplificado demonstrando confrontantes, capacidade volumétrica trabalhada, 
local de destino do material, áreas de preservação permanente, corpos hídricos próximos, entre 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.214 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO  DE 2017108

outras.

Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para 
fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas elaborados por profissionais habilitados 
ou produzidos por órgãos oficiais.

No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, a Autorização Florestal so-
mente será expedida conjuntamente com a Licença Ambiental de Instalação ou Simplificada da 
Atividade.

Deverá ser recolhida a Taxa Ambiental correspondente, conforme estabelecido 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 setor 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. Modelo de Procuração;

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

______________________________________________________________________________
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 ur-
banas consolidadas.

O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Muni-
cipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de Autorização Florestal para o Corte de espécies 
florestais nativas e exóticas isoladas em áreas urbanas consolidadas no Município de Ponta Gros-
sa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:

1 OBJETIVOS

Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação 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 se-
rem apresentados, com respectivas diretrizes.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, a supressão de vegetação se-
cundária 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 respecti-
vas 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 ecos-
sistemas, 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: ma-
lha 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 Decreto Municipal n° 10996/16.

4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS

Esta Instrução Normativa se aplica apenas a espécies florestais nativas isoladas em áreas urbanas 
consolidadas.

Quando esta Atividade for localizada em área de expansão urbana, considerada aquela que teve 
perímetro demarcado após a data de início de vigência 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 requerimento deverá ser feito 
junto ao órgão estadual ambiental – IAP.

Se houver supressão de espécies constantes da Lista de Espécies Arbóreas Ameaçadas de Ex-
tinção - IAP, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, 
bem como a Autorização para Transporte (DOF).

A supressão da vegetação contemplada por esta Instrução Normativa somente 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 permanentes 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, deve-
rá ser entregue o levantamento detalhado 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 indicação 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 Compro-
misso 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 efetuada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, forem declarados hipossuficientes, conforme estabelecido no §7° 
do Artigo 97 da Lei Municipal 11.233/12 ficarão desobrigados da subscrição de Termo de Compro-
misso 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 altura 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 hidrográfica.

5 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA OBTENÇÃO DA AF

Obs.: Quando a obtenção da Autorização Florestal estiver vinculada a uma Atividade passível 
de Licenciamento Ambiental Municipal, o seu requerimento deverá ser protocolado junto com o 
requerimento de Licenciamento da Atividade, de tal forma que seu número seja vinculado a este 
para que a análise dos pedidos ocorra de forma concomitante.

5.1 AUTORIZAÇÃO FLORESTAL – AF

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o reque-
rente não seja o empreendedor;

b) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o 
requerente for pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver 
alteração no período;

c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requerimento deverá apresen-
tar procuração conforme ANEXO 02;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordena-
das geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Identificar 
ruas de acesso, confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência de 
nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescentada à planta de localização a 
declaração 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;

g) Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas, ANEXO 03;

h) Súmula de Pedido de Autorização Florestal, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do Artigo 
35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
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5.1.1 Renovação de AUTORIZAÇÃO FLORESTAL – AF
Obs.: Deverá ser solicitada toda vez que a Atividade for se prolongar por prazo superior ao fixado 
na Autorização, ou quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para sua obten-
ção.

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o reque-
rente não seja o empreendedor;

b) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o 
requerente for pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver 
alteração no período;

c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requerimento deverá apresen-
tar procuração conforme ANEXO 02;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordena-
das geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Identificar 
ruas de acesso, confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência de 
nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescentada à planta de localização a 
declaração 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;

g) Relatório descritivo e demais elementos gráficos complementares pertinentes às alterações 
ocorridas nos dados apresentados na Autorização Florestal a ser renovada, assinado pelo técnico 
habilitado.

h) Copia da Autorização Florestal a ser renovada;

i) Súmula de Concessão da Autorização Florestal, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

j) Súmula de Pedido de Renovação de Autorização Ambiental Florestal, a ser publicada no Di-
ário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrô-
nico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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 envolvidas na Autorização Florestal em ques-
tão, sempre que entender necessário.

A SMMA pode solicitar maiores informações ao requerente sobre a área a ser trabalhada como: 
projeto executivo simplificado demonstrando confrontantes, 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 apresentadas apenas para 
fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas elaboradas por profissionais habilitados 
ou produzidos por órgãos oficiais.

No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, a Autorização Florestal so-
mente será expedida conjuntamente com a Licença Ambiental de Instalação ou Simplificada da 
Atividade.

Deverá ser recolhida a Taxa Ambiental correspondente, conforme estabelecido 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 setor 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. Modelo de Procuração;
• Anexo 03. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Muni-
cipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de Autorização 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 documentação necessária 
para a Autorização Florestal do Corte de espécies nativas e exóticas plantadas em imóvel urbano. 
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 se-
cundária 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 respecti-
vas 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 ecos-
sistemas, 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: ma-
lha 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 Decreto 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, considerada aquela que teve 
perímetro demarcado após a data de início de vigência 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 requerimento deverá ser feito 
junto ao órgão estadual ambiental – IAP.

Se houver supressão de espécies constantes da Lista de Espécies Arbóreas Ameaçadas de Ex-
tinção - IAP, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, 
bem como a Autorização para Transporte (DOF).

A supressão da vegetação contemplada por esta Instrução Normativa somente 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 permanentes ao patrimônio 
público ou privado;
V. nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontornável ao acesso de veícu-
los e pedestres;
VI. quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreos impossibilita-
rem o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas;
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 Compro-
misso 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 efetuada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, forem declarados hipossuficientes, conforme estabelecido no §7° 
do Artigo 97 da Lei Municipal 11.233/12 ficarão desobrigados da subscrição de Termo de Compro-
misso 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 altura de 2,5m (dois metros e meio) podendo 
ser plantadas no mesmo imóvel, seguindo diretriz estabelecida na Instrução Normativa – SMMA, 
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ou doação à Prefeitura Municipal, devendo ser plantadas na mesma micro-bacia hidrográfica.

5 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA OBTENÇÃO DA AF

Obs.: Quando a obtenção da Autorização Florestal estiver vinculada a uma Atividade passível 
de Licenciamento Ambiental Municipal, o seu requerimento deverá ser protocolado junto com o 
requerimento de Licenciamento da Atividade, de tal forma que seu número seja vinculado a este 
para que a análise dos pedidos ocorra de forma concomitante.

5.1 AUTORIZAÇÃO FLORESTAL – AF

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o reque-
rente não seja o empreendedor;

b) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o 
requerente for pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver 
alteração no período;

c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requerimento deverá apresen-
tar procuração conforme ANEXO 02;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordena-
das geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Identificar 
ruas de acesso, confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência de 
nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescentada à planta de localização a 
declaração 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;

g) Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas, ANEXO 03;

h) Súmula de Pedido de Autorização Florestal, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

5.1.1 Renovação de AUTORIZAÇÃO FLORESTAL – AF
Obs.: Deverá ser solicitada toda vez que a Atividade for se prolongar por prazo superior ao fixado 
na Autorização, ou quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para sua obten-
ção.

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o reque-
rente não seja o empreendedor;

b) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o 
requerente for pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver 
alteração no período;

c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requerimento deverá apresen-
tar procuração conforme ANEXO 02;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordena-
das geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Identificar 
ruas de acesso, confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência de 
nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescentada à planta de localização a 
declaração 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;

g) Relatório descritivo e demais elementos gráficos complementares pertinentes às alterações 
ocorridas nos dados apresentados na Autorização Florestal a ser renovada, assinado pelo técnico 
habilitado.

h) Copia da Autorização Florestal a ser renovada;

i) Súmula de Concessão da Autorização Florestal, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

j) Súmula de Pedido de Renovação de Autorização Ambiental Florestal, a ser publicada no Di-
ário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrô-
nico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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 envolvidas na Autorização Florestal em ques-
tão, sempre que entender necessário.

A SMMA pode solicitar maiores informações ao requerente sobre a área a ser trabalhada como: 
projeto executivo simplificado demonstrando confrontantes, 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 apresentadas apenas para 
fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas elaboradas por profissionais habilitados 
ou produzidos por órgãos oficiais.

No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, a Autorização Florestal so-
mente será expedida conjuntamente com a Licença Ambiental de Instalação ou Simplificada da 
Atividade.

Deverá ser recolhida a Taxa Ambiental correspondente, conforme estabelecido 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 setor 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. Modelo de Procuração;
• Anexo 03. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
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 Muni-
cipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de Autorização 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 documentação necessária 
para a Autorização Florestal do Corte de espécies nativas e exóticas plantadas em imóvel urbano. 
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 se-
cundária 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 respecti-
vas 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 ecos-
sistemas, 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: ma-
lha 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.
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3 INSTRUÇÕES GERAIS

Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite para requerer a Autorização Florestal, assim como 
a validade deste Ato Administrativo constam do Decreto 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, considerada aquela que teve 
perímetro demarcado após a data de início de vigência 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 requerimento deverá ser feito 
junto ao órgão estadual ambiental – IAP.

Se houver supressão de espécies constantes da Lista de Espécies Arbóreas Ameaçadas de Ex-
tinção - IAP, a Autorização Florestal deverá ser solicitada junto ao órgão estadual ambiental – IAP, 
bem como a Autorização para Transporte (DOF).

A supressão da vegetação contemplada por esta Instrução Normativa somente 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 permanentes ao patrimônio 
público ou privado;
V. nos casos em que a árvore constitua obstáculo fisicamente incontornável ao acesso de veícu-
los e pedestres;
VI. quando o plantio irregular ou a propagação espontânea de espécimes arbóreos impossibilita-
rem o desenvolvimento adequado de árvores vizinhas;
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 Compro-
misso 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 efetuada pela Secretaria 
Municipal de Assistência Social, forem declarados hipossuficientes, conforme estabelecido no §7° 
do Artigo 97 da Lei Municipal 11.233/12 ficarão desobrigados da subscrição de Termo de Compro-
misso 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 altura 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 hidrográfica.

5 DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA OBTENÇÃO DA AF

Obs.: Quando a obtenção da Autorização Florestal estiver vinculada a uma Atividade passível 
de Licenciamento Ambiental Municipal, o seu requerimento deverá ser protocolado junto com o 
requerimento de Licenciamento da Atividade, de tal forma que seu número seja vinculado a este 
para que a análise dos pedidos ocorra de forma concomitante.

5.1 AUTORIZAÇÃO FLORESTAL – AF

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o reque-
rente não seja o empreendedor;

b) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o 
requerente for pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver 
alteração no período;

c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requerimento deverá apresen-
tar procuração conforme ANEXO 02;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordena-
das geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Identificar 
ruas de acesso, confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência de 
nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescentada à planta de localização a 
declaração 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;

g) Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas, ANEXO 03;

h) Súmula de Pedido de Autorização Florestal, a ser publicada no Diário Oficial do Município 
e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico(1), conforme modelo 
constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido no §3° do 
Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.

5.1.1 Renovação de AUTORIZAÇÃO FLORESTAL – AF
Obs.: Deverá ser solicitada toda vez que a Atividade for se prolongar por prazo superior ao fixado 
na Autorização, ou quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para sua obten-
ção.

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o reque-
rente não seja o empreendedor;

b) Apresentar cópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), se o 
requerente for pessoa física; ou Contrato Social ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, se houver 
alteração no período;

c) Caso o requerente não seja o proprietário do imóvel objeto do requerimento deverá apresen-
tar procuração conforme ANEXO 02;

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 compro-
metida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo I, Seção 
IX do Decreto Municipal n° 10996/16;

f) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordena-
das geográficas ou coordenadas UTM no Sistema de Referencia SIRGA 2000, obtidas através de 
levantamento em campo ou consulta feita ao sistema de Geoprocessamento Corporativo do Mu-
nicípio de Ponta Grossa, através do link "geoweb.pontagrossa.pr.gov.br" ou substituto. Identificar 
ruas de acesso, confrontantes e a proximidade de nascentes ou corpos hídricos. Na ausência de 
nascentes ou corpos hídricos na proximidade, deverá ser acrescentada à planta de localização a 
declaração 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;

g) Relatório descritivo e demais elementos gráficos complementares pertinentes às alterações 
ocorridas nos dados apresentados na Autorização Florestal a ser renovada, assinado pelo técnico 
habilitado.

h) Copia da Autorização Florestal a ser renovada;

i) Súmula de Concessão da Autorização Florestal, publicada quando da sua expedição. As pu-
blicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais 
– originais;

j) Súmula de Pedido de Renovação de Autorização Ambiental Florestal, a ser publicada no Di-
ário Oficial do Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrô-
nico(1), conforme modelo constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas 
deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação 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 estabelecido 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 envolvidas na Autorização Florestal em ques-
tão, sempre que entender necessário.

A SMMA pode solicitar maiores informações ao requerente sobre a área a ser trabalhada como: 
projeto executivo simplificado demonstrando confrontantes, 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 apresentadas apenas para 
fins ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas elaboradas por profissionais habilitados 
ou produzidos por órgãos oficiais.

No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, a Autorização Florestal so-
mente será expedida conjuntamente com a Licença Ambiental de Instalação ou Simplificada da 
Atividade.

Deverá ser recolhida a Taxa Ambiental correspondente, conforme estabelecido 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 setor 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. Modelo de Procuração;
• Anexo 03. Projeto Técnico para Corte de Espécies Arbóreas.

DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE 

Ponta Grossa, dezembro de 2017.

PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO DO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 39/2017
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Contratada: TRPCS ENGENHARIA LTDA MECNPJ Nº 07.203.943/0001-60
Objeto: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 39/2017, ficando aditiva-
do o valor de R$ 10.447,54 (dez mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro 
centavos)
Ratificação: Ficam ratificadas as demais cláusulas do referido contrato
Fundamentação: Artigo 65, § 1º, da Lei 8.666/93.
Ponta Grossa, em 26 de dezembro de 2017.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente da Câmara Municipal de Ponta Grossa

______________________________________________________________________________
MESA EXECUTIVA
ATO Nº 114/2017

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais;
Considerando que o prédio da Câmara Municipal está passando por profundas reformas em sua 
estrutura interna, sobretudo construção de obras de acessibilidade e de prevenção de incêndio;

RESOLVE
Art. 1º - Sem prejuízo dos serviços considerados inadiáveis e essenciais a juízo da Mesa Execu-

tiva, será facultativo o ponto nas repartições da Câmara Municipal nos próximos dias 28 
e 29 de dezembro de 2017.

Art. 2º - Considerando a natureza das atribuições e finalidade, este Ato não se aplica aos ocupan-
tes do emprego público de Agente de Segurança Institucional e pelos contemplados na 
Portaria nº 08/2017.

Art. 3º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação.
 Ponta Grossa, em 26 de dezembro de 2017.

Vereador SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR
Presidente

Vereador JOSE CARLOS S. R. - DR. ZECA                             Vereador JORGE DA FARMÁCIA
                    Vice-Presidente                                                 Primeiro Secretário

               Vereador FLORENAL                                     Vereadora PROFESSORA ROSE
                 Segundo Secretário                                                 Terceiro Secretário
______________________________________________________________________________
  CAMARA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA  
  Estado do Paraná   
  Exercício: 2017    
Bens     
Cha-
pa Tp Descrição Dt. Tombo Empenho  Valor Atual 

1012 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

1014 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

1042 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 

1061 M RELOGIO REDONDO ASTRO 31/12/2014  R$60,00 

110 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

1106 M ARMARIO PEQUENO SEIS PORTAS 31/12/2014  R$160,00 
1107 M BALCÃO PIA NOVE PORTAS 31/12/2014  R$170,00 
1111 M ARMARIO DE AÇO OITO PORTAS 31/12/2014  R$130,00 
1115 M MESA PARA TELEFONE 31/12/2014  R$25,00 
1126 M MESA PARA CAFÉ 31/12/2014  R$30,00 
1128 M ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$70,00 
1143 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1148 M MESA PARA TELEFONE 31/12/2014  R$25,00 
1159 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$70,00 

1173 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

1175 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$75,00 

1176 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

1179 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

1180 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

1182 M MESA PARA GRAVAÇÃO 31/12/2014  R$130,00 
1183 M MESA PARA GRAVAÇÃO 31/12/2014  R$130,00 
1184 M CIRCULADOR DE AR FIXO 31/12/2014  R$60,00 
1185 M CIRCULADOR DE AR FIXO 31/12/2014  R$60,00 
1193 M AMPLIFICADOR COM TOCA FITAS 31/12/2014  R$80,00 

1199 M STEREO CASSETE DECK STEREO CASSETE DECK 
GRADIENTE 31/12/2014  R$30,00 

1208 M QUADRO BRANCO 31/12/2014  R$30,00 
1211 M MESA PARA MICRO 31/12/2014  R$30,00 
1212 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$25,00 
1272 M ESCADA 4 DEGRAUS 31/12/2014  R$15,00 
1277 M MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$20,00 
1284 M MESA ESCRITORIO PARA IMPRESORA 31/12/2014  R$15,00 
1294 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$30,00 
1299 M MESA PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$40,00 
1301 M MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$30,00 
1302 M MESA DE ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$25,00 
1304 M MESA PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$30,00 
1307 M MESA PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$30,00 
1309 M MESA PARA MICRO 31/12/2014  R$30,00 
1310 M MESA 31/12/2014  R$60,00 
1311 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$20,00 
1312 M MESA  PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$30,00 
1313 M MESA PARA CAFÉ 31/12/2014  R$40,00 
1314 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$35,00 
1316 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$20,00 
1317 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$15,00 
1319 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$20,00 
1320 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$30,00 
1321 M MESA  PARA  IMPRESSORA 31/12/2014  R$30,00 
1324 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$30,00 
1332 M PAINEL COM FOTO VISTA AÉREA DA CIDADE 31/12/2014  R$20,00 
1428 M ARMARIO DE AÇO COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$120,00 
1431 M ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$130,00 
1432 M ARMARIO DUAS PORTAS AÇO 31/12/2014  R$60,00 
1433 M ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
1434 M ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
1437 M ARMARIO METAL OITO PORTAS 31/12/2014  R$30,00 
1438 M ARQUIVO DE AÇO COM QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$100,00 
1440 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1441 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1445 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$15,00 

1453 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$40,00 

1459 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1460 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1461 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$25,00 
1463 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1466 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1469 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$10,00 
1470 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1472 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1474 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1476 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1480 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1481 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1484 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1486 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1495 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$70,00 
1498 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1506 M ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$130,00 
1510 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
1511 M ARMARIO METAL DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
1530 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1535 M MESA COMPUTADOR 31/12/2014  R$60,00 
1546 M MESA PARA CAFÉ 31/12/2014  R$20,00 
1550 M MESA COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
1585 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1599 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$60,00 
1640 M PORTA BANDEIRA EM MÁRMORE 31/12/2014  R$40,00 
1654 M APARELHO DE AR CONDICIONADO 31/12/2014  R$120,00 
1655 M APARELHO DE AR CONDICIONADO 31/12/2014  R$120,00 
1656 M APARELHO DE AR CONDICIONADO 31/12/2014  R$120,00 
1657 M APARELHO DE AR CONDICIONADO 31/12/2014  R$120,00 
1668 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1671 M MESA PARA TELEFONE 31/12/2014  R$25,00 
1675 M MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$30,00 
1686 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
1736 M CADEIRA PRESIDENTE COM APOIO DE BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 
1742 M MESA COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
1782 M GAVETEIRO VOLANTEC 4 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$20,00 
1784 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$25,00 
1798 M MESA PARA TELEFONE 31/12/2014  R$40,00 
1804 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$45,00 
1817 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$60,00 
1825 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 

1827 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS BEGE 31/12/2014  R$70,00 

1831 M ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$65,00 
1845 M QUADRO PINTOR HORST SCHNEPPER 31/12/2014  R$30,00 
1857 M ESCADA CINCO DEGRAUS 31/12/2014  R$15,00 
1865 M MESA ESCRITORIO COM QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$170,00 
1876 M SUPORTE DE  CPU 31/12/2014  R$20,00 
1877 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
1880 M ARQUIVO  DE AÇO COM  04 GAVETAS 31/12/2014  R$80,00 
1883 M IMPRESSORA DFX 5000 15/06/2015  R$2.000,00 
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1914 M CAIXA DE SOM PEQUENA INTERNA 31/12/2014  R$15,00 
1919 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$45,00 

1920 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

1922 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

1937 M CAIXA DE SOM PEQUENA INTERNA 31/12/2014  R$80,00 
1940 M CAIXA DE SOM PEQUENA INTERNA 31/12/2014  R$80,00 
1974 M CAIXA DE SOM  GRANDE 31/12/2014  R$130,00 

1980 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

1996 M ENGRAXADEIRA 31/12/2014  R$30,00 
1997 M GRAVADOR DE MD 31/12/2014  R$120,00 
2015 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$10,00 
2031 M QUADRO DE AVISOS 31/12/2014  R$15,00 
2036 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
2048 M QUADRO DE AVISOS 31/12/2014  R$15,00 
2067 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$15,00 
208 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
2097 M MESA PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$30,00 
2098 M ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$70,00 
2099 M ARMARIO EM AÇO COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$120,00 
2109 M ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$90,00 
2117 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$15,00 
2119 M SUPORTE PARA QUADRO 31/12/2014  R$35,00 
2127 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 

2131 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$60,00 

2138 M MESA COM SEIS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
2167 M ESTABILIZADOR 31/12/2014  R$10,00 
2174 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$45,00 
2187 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$15,00 
2202 M CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO 31/12/2014  R$35,00 
2205 M ARMARIO METAL DUAS PORTAS 31/12/2014  R$90,00 
2211 M ARMARIO METAL DUAS PORTAS 25/06/2015  R$80,00 
2212 M ARMARIO DUAS PORTAS DE AÇO 31/12/2014  R$80,00 
2213 M MESA ESCRITORIO COM TRÊS GAVETAS 31/12/2014  R$25,00 
2217 M MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$35,00 
2222 M GAVETEIRO COM TRÊS GAVETAS 31/12/2014  R$30,00 

2230 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$90,00 

2231 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$70,00 
2232 M LONGARINA 02 LUGARES 31/12/2014  R$50,00 
2233 M GAVETEIRO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
2234 M ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$130,00 
2249 M MESA  PARA  COMPUTADOR 31/12/2014  R$35,00 
2259 M CPU 31/12/2014  R$150,00 
226 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 

2285 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

2293 M CARREGADOR DE BATERIAS 31/12/2014  R$40,00 
2294 M CENTRAL TELEFONICA 31/12/2014  R$80,00 
2296 M MAQUINA PROTOCOLO RELOCOM 31/12/2014  R$30,00 
2298 M ARMARIO FIXO SEIS PORTAS 31/12/2014  R$160,00 

2299 M CENTRAL TELEFONICA ERICSSON PABX MODELO 
ANTIGO 31/12/2014  R$80,00 

2303 M MESA ESCRITORIO COM SEIS GAVETAS 31/12/2014  R$80,00 
2320 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$75,00 
2321 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$80,00 
2322 M VENTILADOR BRITANIA SUPER B40 31/12/2014  R$30,00 
2355 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$45,00 
2359 M ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
2360 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$80,00 
2374 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$35,00 
2378 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
2381 M MESA COMPUTADOR ABERTA SEM GAVETAS 31/12/2014  R$25,00 
2382 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
2384 M ARMARIO DE AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
2388 M MESA PARA CAFÉ 31/12/2014  R$20,00 
2389 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
2393 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
2406 M LONGARINA 02 LUGARES 31/12/2014  R$50,00 
2407 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
2410 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$45,00 
2422 M ARMARIO 2 PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
2425 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$45,00 
2428 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 

2448 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$30,00 

2452 M CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA 31/12/2014  R$35,00 
2456 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$80,00 
2458 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$80,00 
2459 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$70,00 
2463 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$60,00 
2482 M MESA COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$45,00 
2485 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$45,00 
2487 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
2488 M ARMARIO PEQUENO COM  DUAS  PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
2497 M MESA COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$45,00 
2499 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
2500 M MESA DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
2532 M MESA COM TRÊS LUGARES MODULADO 31/12/2014  R$90,00 
2533 M MESA COM TRÊS LUGARES MODULADO 31/12/2014  R$45,00 
2535 M MESA COM TRÊS LUGARES MODULADO 31/12/2014  R$40,00 
2536 M MESA COM TRÊS LUGARES MODULADO 31/12/2014  R$45,00 
2537 M MESA COM TRÊS LUGARES 31/12/2014  R$45,00 
2538 M MESA COM TRÊS LUGARES MODULADO 31/12/2014  R$35,00 
2539 M MESA COM TRÊS LUGARES MODULADO 31/12/2014  R$35,00 
2540 M MESA COM TRÊS LUGARES MODULADO 31/12/2014  R$40,00 
2542 M PORTA BANDEIRA 31/12/2014  R$30,00 
2543 M CRONOMETRO  VOTECH 31/12/2014  R$25,00 

2544 M PAINEL DOUGLAS MAYER 10 metros de largura - 3,20 
metros de altura - 2,5 metros de profundidade. 31/12/2014  R$40,00 

2545 M CRUCIFIXO 31/12/2014  R$25,00 
2550 M CRONOMETRO DE PAREDE 31/12/2014  R$20,00 
2551 M CRONOMETRO DE PAREDE 31/12/2014  R$20,00 
2562 M ESCADA COM QUATRO DEGRAUS 31/12/2014  R$25,00 
2565 M ARMARIO FIXO CINCO PORTAS 31/12/2014  R$130,00 
2567 M MÁQUINA DE CALCULAR 31/12/2014  R$50,00 
2572 M COFRE 31/12/2014  R$120,00 
2587 M ARMARIO FIXO SEIS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
2607 M ESTABILIZADOR 31/12/2014  R$150,00 
2608 M ARMARIO 31/12/2014  R$70,00 
2609 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$45,00 
2611 M MÁQUINA FOTOGRAFICA CANON 31/12/2014  R$40,00 
2612 M CAIXA DE SOM GRANDE 31/12/2014  R$70,00 
2613 M MICROFONE MMF - 303 31/12/2014  R$270,00 

2621 M ARMARIO PEQUENO COM TAMPO EM MÁRMORE COM 
DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 

2623 M LUSTRE 31/12/2014  R$70,00 
2624 M CAIXA DE SOM GRANDE 31/12/2014  R$70,00 
2634 M ESTANTE SEM PORTAS PEQUENA 31/12/2014  R$15,00 
2642 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$40,00 
2648 M MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$35,00 
2651 M ASPIRADOR DE PÓ 31/12/2014  R$120,00 
2652 M ASPIRADOR DE PÓ 31/12/2014  R$120,00 
2658 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA  SEM APOIO DE BRAÇO 31/12/2014  R$30,00 
2674 M AR CONDICIONADO 31/12/2014  R$120,00 
2678 M MESA OVAL GRANDE DE REUNIÕES 31/12/2014  R$130,00 
2679 M MESA OVAL GRANDE PARA REUNIÕES 31/12/2014  R$130,00 
2687 M MESA ESCRITORIO EM L COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 

2699 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$80,00 

2708 M AR CONDICIONADO 31/12/2014  R$120,00 
2714 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$50,00 
2727 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$80,00 
2728 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2730 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$55,00 
2732 M ESTANTE PEQUENA ABERTA SEM PORTAS 31/12/2014  R$15,00 

2738 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$79,70 

2741 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
2744 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2746 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
2747 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
2748 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
2749 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$10,00 
2757 M ESTANTE MADEIRA 31/12/2014  R$30,00 
2759 M ESTANTE COM DUAS PRATELEIRAS 31/12/2014  R$35,00 
2768 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$30,00 
2778 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2793 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$60,00 
2794 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$60,00 
2795 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$60,00 
2798 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$40,00 
2800 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$40,00 
2803 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$30,00 
2804 M CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA 31/12/2014  R$35,00 
2814 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$30,00 
2815 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA  SEM APOIO DE BRAÇO 31/12/2014  R$30,00 
2816 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$40,00 
2818 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$60,00 
2820 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$60,00 
2852 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$25,00 
2859 M CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA 31/12/2014  R$35,00 
2874 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
2875 M ARMARIO MADEIRA DUAS PORTAS ABERTO 31/12/2014  R$80,00 
2877 M LONGARINA 02 LUGARES 31/12/2014  R$60,00 
2878 M LONGARINA 02 LUGARES 31/12/2014  R$60,00 
2894 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$60,00 
2895 M LONGARINA 02 LUGARES 31/12/2014  R$50,00 
2900 M LONGARINA 02 LUGARES 31/12/2014  R$60,00 
2905 M LONGARINA 02 LUGARES 31/12/2014  R$60,00 
2919 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$75,00 
2931 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2938 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
2946 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$45,00 
2947 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2948 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2954 M CAIXA DE SOM PEQUENA INTERNA 31/12/2014  R$15,00 
2957 M CAIXA DE SOM PEQUENA 31/12/2014  R$15,00 
2964 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2965 M CAIXA DE SOM PEQUENA INTERNA 31/12/2014  R$15,00 
2972 M CPU LG 52X MARC - BRANCO 31/12/2014  R$150,00 
2975 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2977 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2980 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2981 M CAIXA DE SOM PEQUENA 31/12/2014  R$15,00 
2987 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
2995 M CAIXA DE SOM PEQUENA 31/12/2014  R$15,00 
2997 M CAIXA DE SOM PEQUENA 31/12/2014  R$15,00 
300 M MESA PARA TELEFONE 31/12/2014  R$40,00 
3000 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3010 M CAIXA DE SOM PEQUENA 31/12/2014  R$15,00 
3013 M CAIXA DE SOM PEQUENA 31/12/2014  R$15,00 
3023 M AR CONDICIONADO 31/12/2014  R$120,00 
3029 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3033 M CADEIRA FIXA SECRETARIA COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$60,00 
3041 M ESTABILIZADOR PRECISION 15/06/2015  R$1.500,00 
3046 M SWITCH 31/12/2014  R$50,00 
3047 M ARMARIO DE AÇO SEM PORTA 31/12/2014  R$80,00 
3050 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3053 M ESTABILIZADOR 31/12/2014  R$10,00 
3055 M RAK MÓVEL / SUPORTE APARELHOS 31/12/2014  R$130,00 
3056 M RECEPTOR PARA MICROFONE SEM FIO 31/12/2014  R$60,00 
3057 M APARELHO DE CD PLAYER 31/12/2014  R$80,00 
3058 M AMPLIFICADOR DE SOM 31/12/2014  R$40,00 
3059 M AMPLIFICADOR DE SOM 31/12/2014  R$70,00 

306 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3060 M AMPLIFICADOR DE SOM 31/12/2014  R$70,00 
3062 M AMPLIFICADOR DE SOM 31/12/2014  R$5,00 
3063 M MESA COM TRÊS LUGARES MODULADO 31/12/2014  R$45,00 
3064 M TRIBUNA 31/12/2014  R$130,00 
3066 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3073 M ARMARIO 06 PORTAS 31/12/2014  R$160,00 
3074 M ARMARIO 06 PORTAS 31/12/2014  R$160,00 
3075 M ARMARIO 06 PORTAS 31/12/2014  R$160,00 
3076 M ESCADA 7 DEGRAUS 31/12/2014  R$35,00 
3078 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$10,00 
3079 M CAIXA DE SOM PEQUENA 31/12/2014  R$15,00 

3085 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3088 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3090 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3092 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3093 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3095 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3096 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 
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3098 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3099 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3101 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3102 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3103 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3106 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3107 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3108 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3109 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3110 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3112 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3113 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3115 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3116 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3117 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3118 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3119 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3120 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3121 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3126 M TELÃO 31/12/2014  R$60,00 
3128 M CAIXA DE SOM PEQUENA INTERNA 31/12/2014  R$10,00 

3146 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$60,00 

3151 M NOBREAK 31/12/2014  R$10,00 
3152 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$10,00 
3155 M ARMARIO FIXO COM 11 PORTAS 31/12/2014  R$180,00 
3166 M EXAUSTOR E CIRCULADOR DE AR FIXO 31/12/2014  R$80,00 
3167 M EXAUSTOR VENTILADOR FIXO 31/12/2014  R$80,00 
3168 M EXAUSTOR VENTILADOR FIXO 31/12/2014  R$80,00 
3170 M TELEVISÃO 14' CCE 31/12/2014  R$130,00 

3171 M MESA EM L COM QUATRO GAVETAS TAMPO EM MÁR-
MORE 31/12/2014  R$80,00 

3172 M BALCÃO PARA TV COM TAMPO EM MÁRMORE 31/12/2014  R$40,00 
3173 M BALCÃO TAMPO EM MÁRMORE 31/12/2014  R$40,00 
3174 M ESTANTE DE CANTO COM TAMPO EM MÁRMORE 31/12/2014  R$35,00 
3176 M BALCÃO DUAS PORTAS TAMPO EM MÁRMORE 31/12/2014  R$70,00 
3177 M SOFA DOIS LUGARES 31/12/2014  R$110,00 
3178 M SOFA DOIS LUGARES 31/12/2014  R$110,00 
3179 M SOFA QUATRO LUGARES 31/12/2014  R$130,00 
3180 M MESA EM L COM TAMPO EM MÁRMORE DE CANTO 31/12/2014  R$40,00 

3181 M ESTANTE DE CANTO TAMPO EM MÁRMORE PORTA 
JORNAL 31/12/2014  R$35,00 

3182 M MESA REDONDA TAMPO MÁRMORE 31/12/2014  R$90,00 
3184 M MESA CAFÉ COM TAMPO EM MÁRMORE DE CANTO 31/12/2014  R$30,00 
3185 M MESA EM L COM TAMPO EM MÁRMORE SEIS GAVETAS 31/12/2014  R$90,00 
3186 M MESA EM L COM TAMPO EM MÁRMORE SEIS GAVETAS 31/12/2014  R$110,00 
3193 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3195 M QUADRO 31/12/2014  R$30,00 
3196 M QUADRO 31/12/2014  R$30,00 
3219 M ARMARIO PEQUENO COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$20,00 
3223 M VENTILADOR GRANDE 31/12/2014  R$80,00 
3226 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3227 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3228 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3230 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3231 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3232 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3233 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3235 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3236 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3237 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3239 M MESA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS 31/12/2014  R$40,00 
3240 M MESA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS 31/12/2014  R$40,00 
3241 M MESA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS 31/12/2014  R$40,00 
3242 M MESA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS 31/12/2014  R$40,00 
3243 M MESA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS 31/12/2014  R$40,00 
3244 M MESA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS 31/12/2014  R$40,00 
3245 M MESA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS 31/12/2014  R$40,00 
3246 M MESA  PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS 31/12/2014  R$40,00 
3247 M MESA PARA EXPOSIÇÃO DE OBRAS 31/12/2014  R$40,00 
3248 M SUPORTE PARA EXPOSIÇÃO DE QUADROS 31/12/2014  R$25,00 
3249 M SUPORTE PARA EXPOSIÇÃO DE QUADROS 31/12/2014  R$30,00 
3250 M SUPORTE PARA EXPOSIÇÃO DE QUADROS 31/12/2014  R$30,00 
3251 M SUPORTE PARA EXPOSIÇÃO DE QUADROS 31/12/2014  R$30,00 
3252 M SUPORTE PARA EXPOSIÇÃO DE QUADROS 31/12/2014  R$30,00 
3253 M SUPORTE PARA EXPOSIÇÃO DE QUADROS 31/12/2014  R$30,00 
3254 M SUPORTE PARA EXPOSIÇÃO DE QUADROS 31/12/2014  R$30,00 
3255 M SUPORTE PARA EXPOSIÇÃO DE QUADROS 31/12/2014  R$30,00 
3257 M CIRCULADOR  DE AR 31/12/2014  R$30,00 

327 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3271 M QUADRO DE AVISOS 31/12/2014  R$15,00 
3275 M MAQUINA FOTOGRAFICA DIGITAL CREATIVE 31/12/2014  R$60,00 
3277 M MINI CAMERA FILMADORA 31/12/2014  R$30,00 
3278 M MINI CAMERA FILMADORA 31/12/2014  R$35,00 
3279 M MINI CAMERA FILMADORA 31/12/2014  R$120,00 
3280 M MINI CAMERA FILMADORA 31/12/2014  R$30,00 
3281 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3282 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3283 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3284 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3285 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3286 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3287 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3288 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3289 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3290 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3291 M REFLETOR EXTERNO 31/12/2014  R$20,00 
3294 M CANCELA AUTOMÁTICA 31/12/2014  R$30,00 

330 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3334 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$60,00 
3339 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$40,00 
3359 M MONITOR LG 14 31/12/2014  R$50,00 
3372 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
3380 M CAIXA DE SOM 31/12/2014  R$15,00 
3391 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$25,00 

3398 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$1,00 

3411 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$90,00 

3476 M MESA ESCRITORIO PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$60,00 
3477 M FREEZER 31/12/2014  R$390,00 
3483 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$150,00 
3495 M SOFA MODULADO 01 LUGAR 31/12/2014  R$20,00 
3496 M SOFA MODULADO 31/12/2014  R$15,00 
3497 M SOFA MODULADO 31/12/2014  R$15,00 
3501 M CAMERA 31/12/2014  R$25,00 
3502 M CAMERA 31/12/2014  R$35,00 

3503 M ARMÁRIO FIXO 8 PORTAS E 6 GAVETAS ARMÁRIO IMBU-
TIDO 8 PORTAS E 6 GAVETAS 31/12/2014  R$170,00 

3507 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
3511 M MICROFONE 31/12/2014  R$15,00 
3513 M MICROFONE 31/12/2014  R$15,00 
3514 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3515 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3516 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3517 M MICROFONE 31/12/2014  R$15,00 
3518 M MICROFONE 31/12/2014  R$15,00 
3519 M MICROFONE 31/12/2014  R$15,00 
3520 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3521 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3522 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3523 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3524 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3525 M MICROFONE 31/12/2014  R$15,00 
3528 M MICROFONE  DE LAPELA 31/12/2014  R$20,00 
3530 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
3531 M AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3533 M AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3534 M AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$80,00 
3535 M AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3536 M AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3537 M AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3539 M APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3540 M APARELHO DE AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3542 M AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3543 M AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3545 M AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3546 M PORTA TINTEIRO 31/12/2014  R$90,00 
3553 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$600,00 
3554 M CPU 31/12/2014  R$150,00 
3560 M RELOGIO PONTO 31/12/2014  R$140,00 
3561 M RELOGIO PONTO 31/12/2014  R$30,00 
3562 M MICROCÂMERA 31/12/2014  R$35,00 
3563 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3564 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3566 M MICROFONE 31/12/2014  R$15,00 
3567 M MESA ESCRITORIO EM L COM  DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$80,00 
3568 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 15/06/2015  R$60,00 
3571 M FILMADORA  DIGITAL SONY  DCR 308 31/12/2014  R$200,00 
3575 M QUADRO  DE CONTROLE  DE VIAGENS 31/12/2014  R$130,00 
3576 M MONITOR  AOC 31/12/2014  R$100,00 
3582 M MONITOR  AOC 31/12/2014  R$100,00 
3588 M MONITOR 31/12/2014  R$100,00 
3595 M CPU (CUSTODIA NA DELEGACIA) 31/12/2014  R$300,00 
3601 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
3603 M MONITOR  AOC 31/12/2014  R$100,00 
3609 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$100,00 
3610 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
3612 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$100,00 
3615 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$100,00 
3627 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$100,00 
3628 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
3633 M PABX SIEMENS 31/12/2014  R$1,00 
3634 M CPU 31/12/2014  R$300,00 

3638 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$60,00 

3640 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$35,00 
3641 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$35,00 
3645 M ARQUIVO DE MADEIRA QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
3646 M MAQUINA PROTOCOLADOR HENRY 31/12/2014  R$150,00 

365 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3654 M ARQUIVO EM MADEIRA COM QUATRO  GAVETAS 31/12/2014  R$70,00 

3718 M WALKMAN APARELHO DE MD SONY MODELO WALKMAN 
MZNF 5200 31/12/2014  R$65,00 

3726 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$25,00 
3728 M CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 31/12/2014  R$30,00 
3729 M CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA 31/12/2014  R$60,00 
3732 M MICROFONE SEM FIO LEXSEN  VBM- 108 31/12/2014  R$15,00 
3733 M MICROFONE  SEM FIO LEXSEN  VBM -108 31/12/2014  R$15,00 

3745 M CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA SEM APOIO DE 
BRAÇOS 31/12/2014  R$35,00 

3748 M AR CONDICIONADO CONSUL 31/12/2014  R$120,00 
3752 M MONITOR 31/12/2014  R$100,00 
3754 M CPU SANSUNG 31/12/2014  R$300,00 
3755 M SCANNER CANON 31/12/2014  R$200,00 
3761 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
3762 M NOTEBOOK 31/12/2014  R$100,00 
3763 M CPU 31/12/2014  R$300,00 

382 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

3835 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$90,00 
3837 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$70,00 

3838 M CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM APOIO DE 
BRAÇO 31/12/2014  R$90,00 

3840 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$70,00 
3845 M MESA CONTROLADOR TEC VOZ 15/06/2015  R$5.800,00 
3846 M DATAVIDEO SE 5000 DIGITAL VIDEO SWITCHER 15/06/2015  R$5.700,00 
3850 M NOBREAK 15/06/2015  R$1.700,00 
3851 M CPU ILHA DE EDIÇÃO 15/06/2015  R$11.936,00 
3852 M DELL DVD OPTOLEX 380 15/06/2015  R$5.150,00 
3853 M MONITOR DELL 31/12/2014  R$100,00 
3854 M TV SANSUNG 15/06/2015  R$1.100,00 
3855 M TV SANSUNG 15/06/2015  R$1.100,00 
3856 M MONITOR LG 20 31/12/2014  R$100,00 
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3857 M CAMERA INTERNA PLENARIO 16/06/2015  R$5.600,00 
3858 M CAMERA INTERNA PLENARIO 16/06/2015  R$5.600,00 
3859 M CAMERA INTERNA PLENARIO 16/06/2015  R$5.600,00 
3860 M TELEVISÃO AOC 16/06/2015  R$2.800,00 
3861 M TELEVISÃO AOC 16/06/2015  R$2.800,00 
3862 M DV DISTRIBUIDOR DE AUDIO 31/12/2014  R$850,00 

3870 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$216,00 

3871 M SUPORTE PARA PROJETOR MULTIMIDIA 31/12/2014  R$399,00 
3872 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$154,70 
3873 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$154,70 
3881 M CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM APOIO DE BRAÇO 31/12/2014  R$154,70 
3882 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$154,70 
3900 M MONITOR  15" LCD AOC 31/12/2014  R$349,00 
3903 M MONITOR 31/12/2014  R$100,00 
3905 M CPU 15/06/2015  R$2.392,25 
3909 M MONITOR  15" LCD AOC 31/12/2014  R$349,00 
3911 M MONITOR  15" LCD AOC 31/12/2014  R$349,00 
3912 M AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 BTUS 15/06/2015  R$1.895,00 

3917 M
MONITOR  15" LCD AOC  PERTENCE AO GABINETE 
E SALA 05 DO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES 
JUNIOR. ESTÁ LOCADO NA PRESIDÊNCIA.

31/12/2014  R$349,00 

3918 M

CPU  PERTENCE AO GABINETE/SALA 05 DO VEREADOR 
SEBASTIÃO MAINARDES JUNIOR. ESTÁ LOCADO NA 
PRESIDÊNCIA; INFORMADO PELO CHEFE DE GABINETE 
ANGELO DO VEREADOR.

31/12/2014  R$2.393,25 

3919 M MONITOR  15" LCD AOC 31/12/2014  R$349,00 
3920 M MONITOR  15" LCD AOC 31/12/2014  R$349,00 
3922 M MONITOR  15" LCD AOC 31/12/2014  R$349,00 
3926 M MONITOR  15" LCD AOC 31/12/2014  R$349,00 
3927 M SERVIDOR DE REDE 15/06/2015  R$24.866,00 
3928 M MICROFONE SKP. HASTE FLEXIVEL. BASE COM CHAVE 31/12/2014  R$165,34 

3943 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$79,70 

3948 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
3950 M PABX SIEMENS 31/12/2014  R$1,00 
3953 M DATASHOW EPSON MODEL H 369A 31/12/2014  R$290,00 
3955 M IMPRESSORA HP LASERJET MULTIFUNCIONAL 3X1 31/12/2014  R$527,00 
3956 M IMPRESSORA HP LASERjJET M15360NF MULTIF-ST 15/06/2015  R$1.640,00 
3958 M MICROONDAS 31/12/2014  R$559,00 

3968 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

3975 M MICROFONE VH 202 HT - SEM FIO 31/12/2014  R$246,00 
3976 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3977 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3978 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3979 M MICROFONE DE MESA C/CAPSULA E ELETRETO 31/12/2014  R$270,00 
3980 M MICROFONE 31/12/2014  R$270,00 
3981 M MICROFONE 31/12/2014  R$246,00 
3982 M MICROFONE 31/12/2014  R$246,00 
3983 M MICROFONE 31/12/2014  R$246,00 
3984 M MICROFONE 31/12/2014  R$246,00 

3989 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

3992 M CENTRAL TELEFONICA 15/06/2015  R$1.269,63 
3993 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
3994 M HD EXTERNO 31/12/2014  R$620,00 
3995 M HD EXTERNO 31/12/2014  R$620,00 
3996 M RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO 15/06/2015  R$3.148,50 
3997 M RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO 15/06/2015  R$3.148,50 
4007 V FORD/FIESTA FLEX 5P.\ PLACA: AXI-3735 01/06/2015  R$-   

401 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

4011 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4012 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4013 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$290,00 
4014 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4015 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4017 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4018 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4019 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
402 M MESA PARA TELEFONE 31/12/2014  R$60,00 
4020 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4021 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4023 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4024 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4025 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4026 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4027 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4028 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 

4029 M
REFRIGERADOR ELECTROLUX 2 PORTAS BRANCA CAPA-
CIDADE MINIMA 340 LITROS,  COR BRANCA, PRATELEI-
RAS REMOVÍVEIS, DEGELO TIPO FOST FREE. 110 VOLTS

21/12/2015  R$1.630,00 

4030 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4031 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4032 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4034 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4035 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4036 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4037 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4038 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4039 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4042 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
4045 M MONITOR AOC PRETO LCD 31/12/2014  R$290,00 
4047 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$290,00 
4049 M MONITOR AOC LCD PRETO 31/12/2014  R$290,00 
4051 M MONITOR AOC LCD - PRETO 14 31/12/2014  R$290,00 
4052 M CPU PRETO 31/12/2014  R$1.660,00 
4054 M CPU MEGA BYTE GOD 31/12/2014  R$1.660,00 
4055 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 

4056 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4058 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4059 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$290,00 
4060 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4061 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$290,00 
4062 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4063 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$290,00 
4065 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$290,00 
4067 M MONITOR AOC 15 31/12/2014  R$290,00 
4068 M CPU 31/12/2014  R$801,00 
4069 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4070 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4071 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 

4075 M CADEIRA GIRATORIA  SECRETARIA COM APOIO BRAÇO 
PRETA 31/12/2014  R$124,00 

4076 M CADEIRA GIRATORIA  SECRETARIA COM APOIO BRAÇO 31/12/2014  R$124,00 

4078 M CADEIRA GIRATORIA  SECRETARIA COM APOIO DE 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4079 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

408 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

4082 M CADEIRA GIRATORIA  SECRETARIA COM APOIO DE 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4083 M CADEIRA GIRATORIA  SECRETARIA COM APOIO DE 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4086 M CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA  COM APOIO DE 
BRAÇO 31/12/2014  R$124,00 

4087 M CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA  COM APOIO DE 
BRAÇO 31/12/2014  R$124,00 

4088 M CADEIRA GIRATÓRIA SECRETARIA  COM APOIO DE 
BRAÇO 31/12/2014  R$124,00 

4090 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4093 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4095 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4096 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4097 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4098 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4099 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4107 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4109 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

411 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$45,00 
4110 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 

4118 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4119 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

412 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

4120 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 

4122 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4123 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$199,65 

4124 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$20,00 

4127 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
4130 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 
4144 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
4150 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
4159 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 

416 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

4160 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
4161 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
4163 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
4164 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 

417 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

4170 M MESA EM L 31/12/2014  R$280,50 

4172 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4181 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4185 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4190 M CADEIRA  FIXA SECRETÁRIA SEM APOIO DE BRAÇO 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4191 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA  SEM APOIO DE BRAÇO 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4192 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA  SEM APOIO DE BRAÇO 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4193 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA  SEM APOIO DE BRAÇO 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4200 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$199,65 

4201 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4203 M MESA EM L SEM GAVETAS 31/12/2014  R$280,50 

4204 M CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE PRETA COM APOIO 
DE BRAÇOS 31/12/2014  R$199,65 

4205 M MESA EM L 31/12/2014  R$280,50 
4207 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
4208 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
4209 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 

421 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

4210 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
4211 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
4212 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4213 M MESA COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4215 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4217 M GAVETEIRO VOLANTEC COM 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
4218 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4219 M MESA EM L SEM GAVETAS 31/12/2014  R$280,50 
4220 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 

4223 M CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE PRETA COM APOIO 
DE BRAÇOS 31/12/2014  R$199,65 

4224 M MESA PARA COMPUTADOR COR OVO 31/12/2014  R$93,50 

4226 M CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE PRETA COM APOIO 
DE BRAÇOS 31/12/2014  R$199,65 

4228 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4229 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4234 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4235 M MESA PARA COMPUTADOR COR OVO 31/12/2014  R$93,50 
4242 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4243 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 

4245 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$199,65 

4252 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4253 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4254 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 

4257 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 

4258 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4259 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 
4261 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 



ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA EDIÇÃO Nº 2.214 - PONTA GROSSA, QUARTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO  DE 2017118

4262 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS-
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4263 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4264 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4265 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4266 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

4268 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 

4269 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

427 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

4270 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4273 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4274 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4276 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4281 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4282 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4285 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4287 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4288 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4289 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 

429 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

4290 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4291 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4295 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
4296 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
4297 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$199,65 
4298 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4301 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
4302 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4303 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4304 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4306 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4307 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 

431 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

4310 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4311 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4313 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
4315 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 
4316 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 

4317 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$199,65 

4319 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

432 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

4322 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4323 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4324 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 

4329 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$199,65 

4332 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4333 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 

4335 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4336 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4337 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 

434 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

4344 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4347 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4348 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 

4349 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$199,65 

4350 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4351 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4352 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 

4353 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4354 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4360 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 

4361 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4362 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4363 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 

4364 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4365 M ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 31/12/2014  R$404,05 
4366 M ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 31/12/2014  R$404,05 
4367 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4368 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4369 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4370 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4371 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4372 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4373 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4374 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4375 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4376 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4377 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4378 M CAIXAS DUAS VIAS INJETADA 31/12/2014  R$265,00 
4379 M BEBEDOURO COLUNA PARA GALÕES 31/12/2014  R$444,00 
4380 M BEBEDOURO COLUNA PARA GALÕES 31/12/2014  R$444,00 
4381 M BEBEDOURO COLUNA PARA GALÕES 31/12/2014  R$444,00 
4383 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4384 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4385 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4386 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4387 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4388 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4389 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4390 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4391 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4392 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4393 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4395 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4396 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4397 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4398 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 

4402 M

MICROCOMPUTADOR  GPGOLD PREMIUM II  PROC AMD 
A10 7700K QUAD CORE 3.4GHZ / PLACA MAE ASUS A78M 
-A AMD/VGA 2GB 64BITS/ MEM 8GBDDR3 / WIN 7 PRO 
OEM / HD 2TB SATA 64MB

18/09/2015 721/2.015  R$3.135,00 

4403 M MONITOR AOC 18.5 LED PRETO MONITOR AOC 18.5 LED 
E970 SWNL - PORTARIA Nº236 18/09/2015 721/2.015  R$315,00 

4405 M

MICROCOMPUTADOR  GPGOLD PREMIUM II  PROC AMD 
A10 7700K QUAD CORE 3.4GHZ / PLACA MAE ASUS A78M 
-A AMD/VGA 2GB 64BITS/ MEM 8GBDDR3 / WIN 7 PRO 
OEM / HD 2TB SATA 64MB

18/09/2015 721/2.015  R$3.135,00 

4407 M MONITOR AOC 18.5 LED PRETO MONITOR AOC 18.5 LED 
E970 SWNL - PORTARIA Nº236 18/09/2015 721/2.015  R$315,00 

4408 M

MICROCOMPUTADOR  GPGOLD PREMIUM II - PROC AMD 
A10 7700K QUAD CORE 3.4GHZ / PLACA MAE ASUS A78M 
-A AMD/VGA 2GB 64BITS/ MEM 8GBDDR3 / WIN 7 PRO 
OEM / HD 2TB SATA 64MB

18/09/2015 721/2.015  R$3.135,00 

4409 M MONITOR AOC 18.5 LED  MONITOR AOC 18.5 LED PRETO 
E970 SWNL - PORTARIA Nº236 18/09/2015 721/2.015  R$315,00 

441 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

4412 M

MICROCOMPUTADOR  GPGOLD PREMIUM II - PROC AMD 
A10 7700K QUAD CORE 3.4GHZ / PLACA MAE ASUS A78M 
-A AMD/VGA 2GB 64BITS/ MEM 8GBDDR3 / WIN 7 PRO 
OEM / HD 2TB SATA 64MB

18/09/2015 721/2.015  R$3.135,00 

4413 M MONITOR AOC 18.5 LED  MONITOR AOC 18.5 LED PRETO 
E970 SWNL - PORTARIA Nº236 18/09/2015 721/2.015  R$315,00 

4414 M

MICROCOMPUTADOR  GPGOLD PREMIUM II - PROC AMD 
A10 7700K QUAD CORE 3.4GHZ / PLACA MAE ASUS A78M 
-A AMD/VGA 2GB 64BITS/ MEM 8GBDDR3 / WIN 7 PRO 
OEM / HD 2TB SATA 64MB

18/09/2015 721/2.015  R$3.135,00 

4415 M MONITOR AOC 18.5 LED  MONITOR AOC 18.5 LED PRETO 
E970 SWNL - PORTARIA Nº236 18/09/2015 721/2.015  R$315,00 

4416 M

MICROCOMPUTADOR  GPGOLD PREMIUM II  PROC AMD 
A10 7700K QUAD CORE 3.4GHZ / PLACA MAE ASUS A78M 
-A AMD/VGA 2GB 64BITS/ MEM 8GBDDR3 / WIN 7 PRO 
OEM / HD 2TB SATA 64MB

18/09/2015 721/2.015  R$3.135,00 

4417 M MONITOR AOC 18.5 LED  MONITOR AOC 18.5 LED PRETO 
E970 SWNL - PORTARIA Nº236 18/09/2015 721/2.015  R$315,00 

4418 M

MICROCOMPUTADOR  GPGOLD PREMIUM II  PROC AMD 
A10 7700K QUAD CORE 3.4GHZ / PLACA MAE ASUS A78M 
-A AMD/VGA 2GB 64BITS/ MEM 8GBDDR3 / WIN 7 PRO 
OEM / HD 2TB SATA 64MB

18/09/2015 721/2.015  R$3.135,00 

4419 M MONITOR AOC 18.5 LED  MONITOR AOC 18.5 LED PRETO 
E970 SWNL - PORTARIA Nº236 18/09/2015 721/2.015  R$315,00 

4420 M

MICROCOMPUTADOR  GPGOLD PREMIUM II " PROC AMD 
A10 7700K QUAD CORE 3.4GHZ / PLACA MAE ASUS A78M 
-A AMD/VGA 2GB 64BITS/ MEM 8GBDDR3 / WIN 7 PRO 
OEM / HD 2TB SATA 64MB

18/09/2015 721/2.015  R$3.135,00 

4421 M MONITOR AOC 18.5 LED  MONITOR AOC 18.5 LED PRETO 
E970 SWNL - PORTARIA Nº236 18/09/2015 721/2.015  R$315,00 

4422 M

MICROCOMPUTADOR  GPGOLD PREMIUM II  PROC AMD 
A10 7700K QUAD CORE 3.4GHZ / PLACA MAE ASUS A78M 
-A AMD/VGA 2GB 64BITS/ MEM 8GBDDR3 / WIN 7 PRO 
OEM / HD 2TB SATA 64MB

18/09/2015 721/2.015  R$3.135,00 

4423 M MONITOR AOC 18.5 LED  MONITOR AOC 18.5 LED PRETO 
E970 SWNL - PORTARIA Nº236 18/09/2015 721/2.015  R$315,00 

4424 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4425 M

MICROCOMPUTADOR  GPGOLD PREMIUM II  PROC AMD 
A10 7700K QUAD CORE 3.4GHZ / PLACA MAE ASUS A78M 
-A AMD/VGA 2GB 64BITS/ MEM 8GBDDR3 / WIN 7 PRO 
OEM / HD 2TB SATA 64MB

18/09/2015 721/2.015  R$3.135,00 

4426 M IMPRESSORA HP P 1102 LASER MONO 18/09/2015 721/2.015  R$835,00 
4427 M IMPRESSORA HP P 1102 LASER MONO 18/09/2015 721/2.015  R$835,00 
4428 M IMPRESSORA HP P 1102 LASER MONO 18/09/2015 721/2.015  R$835,00 

4429 M NOTEBOOK INSPIRION 114 - 5447 NOTEBOOK INSPIRION 
114 - 5447 A40 DELL 18/09/2015 721/2.015  R$4.490,00 

443 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

4430 M IMPRESSORA HP P 1102 LASER MONO 18/09/2015 721/2.015  R$835,00 
4431 M IMPRESSORA HP P 1102 LASER MONO 18/09/2015 721/2.015  R$835,00 

4432 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4433 M CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA 23/09/2015 691/2.015  R$127,33 
4434 M CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA 23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4435 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4436 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4437 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4438 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4440 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4441 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

11/11/2015 691/2.015  R$127,33 

4442 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4444 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4445 M CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA 23/09/2015 691/2.015  R$127,33 
4446 M CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA 23/09/2015 691/2.015  R$127,33 
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4448 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4449 M CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA 23/09/2015 691/2.015  R$127,33 
4450 M CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA 23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4451 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4452 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4453 M CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA 23/09/2015 691/2.015  R$127,33 
4454 M CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA 23/09/2015 691/2.015  R$127,33 
4455 M CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA 23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4456 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4457 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4458 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4459 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4460 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

4461 M

CADEIRA DIRETOR COM BASE GIRATÓRIA PRETA CA-
DEIRA DIRETOR EM COURISSIMO COM BASE GIRATÓRIA 
COM RELAX E 5 HASTES COM RODÍZIOS; BRAÇO CORSA 
EM PU; ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO INJETA-
DAS (MOLDADAS), PADRAO DIRETOR.

24/09/2015 690/2.015  R$390,00 

4462 M

CADEIRA DIRETOR COM BASE GIRATÓRIA PRETA CA-
DEIRA DIRETOR EM COURISSIMO COM BASE GIRATÓRIA 
COM RELAX E 5 HASTES COM RODÍZIOS; BRAÇO CORSA 
EM PU; ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIURETANO INJETA-
DAS (MOLDADAS), PADRAO DIRETOR.

24/09/2015 690/2.015  R$390,00 

4463 M MONITOR AOC 18.5 LED  MONITOR AOC 18.5 LED PRETO 
E970 SWNL - PORTARIA Nº236 18/09/2015 721/2.015  R$315,00 

4464 M
SERVIDOR DE REDE DELL POWEREDGE R630 210 - ADIE  
SERVIDOR DE REDE DELL POWEREDGE R630 210 - ADIE 
PRETO

06/08/2015 508/2.015  R$15.391,00 

4465 M SONICWALL TZ 215 01-SSC-4976 DELL SONICWALL TZ 
215 01-SSC-4976 DELL PRETO 06/08/2015 508/2.015  R$6.249,00 

4466 M
NOBREAK INFINIUM 3200N  NOBREAK INFINIUM DIGITAL 
SWI/BA - TI BLACK + MODULO EXTERNO MMB24V - COD. 
3888/3111 RAGTECH PRETO

06/08/2015 508/2.015  R$1.824,00 

4467 M RACK ARMADI 24U X P1100MM  RACK ARMADI 24U X 
P1100MM - PRETO 06/08/2015 508/2.015  R$7.141,00 

4468 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4469 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4470 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4471 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4472 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4473 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4474 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4475 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4476 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4477 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4478 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4481 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4482 M

CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 CIRCULADOR DE 
AR, 40 CM, INCLINAÇÃO VERTICAL ATE 90º, NÍVEL DE 
POTÊNCIA SONORA INFERIOR A 60 DECIBEIS E COM 3 
NÍVEIS DE VELOCIDADE - 110VOLTS.

14/10/2015 866/2.015  R$175,38 

4483 M

ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO ELECTROLUX 1400 WATTS 
ASPIRADOR DE PÓ E LÍQUIDO 1400 WATTS COM RODAS, 
TUBOS PROLONGADORES, BOCAIS PARA CANTOS, 
PISOS E ESTOFADOS, COLETOR COM CAP. APROXIMADA 
DE 1,5LITROS - 110VLTS

14/10/2015 866/2.015  R$360,00 

4485 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4487 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4488 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4489 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4490 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4491 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4492 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4495 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4500 M CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4503 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4505 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4506 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4510 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4511 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4512 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4513 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4514 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4515 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4516 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4517 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4518 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4520 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4521 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4522 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4524 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 
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4527 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4529 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4531 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4532 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4533 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4534 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4535 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4536 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA  - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4537 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4541 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4542 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4543 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4544 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 294/2.015  R$185,62 

4546 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4547 M CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$185,62 
4548 M CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4549 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4552 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4554 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4555 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4557 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4558 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4560 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4565 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4567 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4569 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4579 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4580 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 09/11/2015 689/2.015  R$214,78 

4581 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4583 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4584 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4585 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4587 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4589 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4590 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4591 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4592 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4593 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4594 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4595 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4596 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4597 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4700 M

CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA CADEIRA PRESIDENTE EM COURISSIMO PRETA 
DE BASE GIRATORIA E CINCO HASTES; COM BRAÇO 
CORSA; COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS). ATUALMENTE PERTENCENDO 
AO VEREADOR MILLA.

26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4701 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4702 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4703 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4705 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4706 M CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4707 M

CADEIRA PRESIDENTE GIRATORIA PRETA COM BRAÇO 
CORSA CADEIRA PRESIDENTE EM COURISSIMO PRETA 
DE BASE GIRATORIA E CINCO HASTES; COM BRAÇO 
CORSA; COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS). ATUALMENTE PERTENCENDO 
AO VEREADOR SEBASTIÃO MAINARDES JR.

26/10/2015 689/2.015  R$214,78 

4708 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4709 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

471 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
4710 M CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4711 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4713 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4715 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4716 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4718 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4719 M IMPRESSORA HP P 1102" LASER MONO 18/09/2015 721/2.015  R$835,00 
472 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 

4720 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4721 M CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4724 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4725 M CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4726 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4728 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4729 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4730 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 
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4732 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4733 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4736 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

4737 M
ESCADA ALUMINIO 14X1 MULTIFUNÇÃO ARTICULADA 
ESCADA ALUMINIO 14X1 MULTIFUNCÃO ARTICULADA - 12 
DEGRAUS COM PLATAFORMA E PES ANTIDERRAPANTE.

21/02/2014 65/2.014  R$470,24 

4738 M ESCADA ALUMINIO 7 DEGRAUS  ESCADA ALUMINIO 7 
DEGRAUS SUPREMA WORKER VERMELHA 21/02/2014 65/2.014  R$171,38 

474 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
4765 M NOBREAK 31/12/2014  R$200,00 
4766 M CENTRAL INTERNET  COPEL 31/12/2014  R$1,00 
4767 M MODEM PARA INTERNET COPEL 31/12/2014  R$1,00 
4769 M RACK 31/12/2014  R$199,00 
4770 V VW NOVO GOL TL MBV\ PLACA: BAO-7916 28/06/2016 407/2.016  R$42.400,00 
4771 V VW NOVO GOL TL MBV\ PLACA: BAO-7917 28/06/2016 407/2.016  R$42.400,00 
4773 M CPU PRETO 31/12/2014  R$1.660,00 
4774 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4775 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 

4776 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$90,00 

4777 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
4779 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4780 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4781 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 

4783 M CARRINHO DE MAO EM CHAPA Nº 22 CAÇAMBA COM 
CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 60 LITROS AVERMELHADO 26/04/2016 32/2.016  R$150,00 

4784 M LIXEIRA PRETA COM RODAS 240 LITROS  MATERIAL EM 
POLIPROPILENO 26/04/2016 32/2.016  R$490,65 

4785 M PAQUIMETRO UNIVERSAL EM METAL PAQUIMETRO EM 
METAL 150MM 26/04/2016 32/2.016  R$108,45 

4786 M

ESCADA DOBRAVEL COM 5 DEGRAUS VERMELHA 
ESCADA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM POLI-
PROPILENO, COM PATAMARES E PES EM MATERIAL 
ANTIDERRAPANTE.

26/04/2016 32/2.016  R$156,70 

4789 M RACK CINZA 31/12/2014  R$199,00 
4796 M SWITCH 31/12/2014  R$150,00 
4797 M SWITCH 31/12/2014  R$150,00 
4799 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4800 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4801 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4802 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4803 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4804 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4805 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4806 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4807 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 
4808 M MICROFONE DE MESA 31/12/2014  R$270,00 

4809 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4810 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4811 M HDEXTERNO 2 TB 15/06/2015  R$1.026,00 
4812 M HD EXTERNO 2TB 15/06/2015  R$1.026,00 
4813 M HDEXTERNO 2 TB 15/06/2015  R$1.026,00 
4814 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4815 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4816 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4817 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4818 M ROTEADOR WI FI 31/12/2014  R$80,00 
4819 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4820 M ROTEADOR DE SINAL 31/12/2014  R$80,00 
4821 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4822 M SWITCH SWITCH 24 PORTAS 10/100 02 PORTAS GIGA 31/12/2014  R$507,69 
4824 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4826 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4827 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4828 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4829 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4830 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4834 M RACK 31/12/2014  R$199,00 
4835 M ARMARIO DE AÇO COM 4 GAVETAS 31/12/2014  R$404,05 

4836 M RASTREADOR BBF 3629 GM/ONIX  SASCAR FROTAS 
CHASSI 9BGKS48VOHG215570 22/12/2015  R$1,00 

4837 M RASTREADOR BAO 7917 VW GOL TL MBV -  BRANCA 
SASCAR FROTAS CHASSI 9BWAB45UXHP026969 10/12/2015  R$1,00 

4838 M RASTREADOR BAO 7916 - VW GOL TL MBV BRANCA 
SASCAR FROTAS CHASSI 9BWAB45U1HP026777 22/12/2015  R$1,00 

4839 M RASTREADOR AXI - 3735 FORD FIESTA BRANCA SASCAR 
FROTAS CHASSI 9BFZF55A8E8037378 22/12/2015  R$1,00 

4840 M RASTREADOR BBF 3631 GM/ONIX SASCAR FROTAS 
CHASSI 9BGKS48VOHG215989 22/12/2015  R$1,00 

4841 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4842 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4843 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$100,00 
4844 M CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA 23/09/2015 691/2.015  R$127,33 
4845 M IMPRESSORA MATRICIAL 15/06/2015  R$1.804,80 
4846 M IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL 15/06/2015  R$1.521,00 
4847 M MESA DE SOM YAMAHA - MIXER DIGITAL 15/06/2015  R$9.500,00 

4848 M CONVERSORES A/D E D/A C/9CANAIS ULTRAGAIN PRO - 
8 BEHRINGER ADA 8000 15/06/2015  R$1.370,00 

4849 M CONVERSORES A/D E D/A C/9CANAIS ULTRAGAIN PRO - 
8 BEHRINGER ADA 8000 15/06/2015  R$1.370,00 

4850 M AMPLIFICADOR DE SOM C/ LIG 4 AUTOFALANTE 15/06/2015  R$1.715,00 

4851 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4852 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4853 M ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 31/12/2014  R$404,05 

4854 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$199,65 

4855 M BALCÃO RETO COM PÉS FIXO PARA RECEPÇÃO 31/12/2014  R$600,00 
4856 M BALCÃO RETO COM PES FIXOS PARA RECEPÇÃO 31/12/2014  R$600,00 
4857 M CPU 31/12/2014  R$1.723,00 
4858 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4860 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4861 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 

4862 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 
4863 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 
4864 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 
4865 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 

4866 M CADEIRA GIRATORIA  DIRETOR PRETA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 

4867 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
4869 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4870 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 

4871 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$164,10 

4872 M CADEIRA GIRATORIA  DIRETOR PRETA 31/12/2014  R$164,10 
4873 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
4874 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
4875 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4876 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 
4877 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4878 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 

4879 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$199,65 

4880 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4881 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
4882 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 
4884 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
4885 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 
4886 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 
4887 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4888 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
4890 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 
4891 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 
4892 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4893 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4895 M ROTEADOR 31/12/2014  R$80,00 
4896 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
4897 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 

4900 M

ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO MEDINDO 1,60x0,80x0,40; COM DUAS PORTAS; CHA-
VES; CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO 
EM BP. COR OVO

03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

4901 M

ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO MEDINDO 1,60x0,80x0,40; COM DUAS PORTAS; CHA-
VES; CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO 
EM BP. COR OVO

03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

4902 M

ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO MEDINDO 1,60x0,80x0,40; COM DUAS PORTAS; CHA-
VES; CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO 
EM BP. COR OVO

03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

4904 M

ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO MEDINDO 1,60x0,80x0,40; COM DUAS PORTAS; CHA-
VES; CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO 
EM BP. COR OVO

03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

4906 M

ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO MEDINDO 1,60x0,80x0,40; COM DUAS PORTAS; CHA-
VES; CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO 
EM BP. COR OVO

03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

4907 M

ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO MEDINDO 1,60x0,80x0,40; COM DUAS PORTAS; CHA-
VES; CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO 
EM BP. COR OVO

03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

4908 M

ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO MEDINDO 1,60x0,80x0,40; COM DUAS PORTAS; CHA-
VES; CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO 
EM BP. COR OVO

03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

4909 M

ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO MEDINDO 1,60x0,80x0,40; COM DUAS PORTAS; CHA-
VES; CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO 
EM BP. COR OVO

03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

4911 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4912 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4913 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4914 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4916 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4917 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4918 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4919 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4920 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4921 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4923 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4924 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4925 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 
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4926 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4927 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

4928 M

ARMARIO METAL DUAS PORTAS CINZA  ARMARIO METAL 
COM 2 PORTAS EM FECHADURA YALE CROMADA COM 
CHAVES, COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 1,98x0,90X0,45m

04/05/2016 39/2.016  R$506,00 

4929 M

ARMARIO METAL DUAS PORTAS CINZA  ARMARIO METAL 
COM 2 PORTAS EM FECHADURA YALE CROMADA COM 
CHAVES, COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 1,98x0,90X0,45m

04/05/2016 39/2.016  R$506,00 

4930 M

ARMARIO METAL DUAS PORTAS CINZA  ARMARIO METAL 
COM 2 PORTAS EM FECHADURA YALE CROMADA COM 
CHAVES, COM 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS MEDINDO 
APROXIMADAMENTE 1,98x0,90X0,45m

04/05/2016 39/2.016  R$506,00 

4931 M

ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CINZA ARQUIVO DE 
AÇO COM 4 GAVETAS CINZA DOTADAS DE SUPORTE 
PARA PASTAS SUSPENSAS, COM CHAVE. GAVETAS 
DESLIZANTES DIMENSÕES 1,25X0,47X0,71m

04/05/2016 39/2.016  R$608,50 

4932 M

ARMARIO EM CHAPA DE AÇO PARA CHAVES CINZA AR-
MARIO EM CHAPAS DE AÇO PARA CHAVES, AS CHAVES 
SAO ORDENADAS ATRAVES DE SUPORTE E CHAVEIROS; 
FECHADURA TIPO YALE, IDENTIFICAÇÃO SEQUENCIAL 
POR NÚMEROS E ÍNDICE PARA CONTROLE DE CHAVES; 
DIMENSÕES APROXIMADAS 0,40X0,52X090.

04/05/2016 39/2.016  R$437,00 

4933 M

ARMARIO EM CHAPA DE AÇO PARA CHAVES CINZA AR-
MARIO EM CHAPAS DE AÇO PARA CHAVES, AS CHAVES 
SAO ORDENADAS ATRAVES DE SUPORTE E CHAVEIROS; 
FECHADURA TIPO YALE, IDENTIFICAÇÃO SEQUENCIAL 
POR NÚMEROS E ÍNDICE PARA CONTROLE DE CHAVES; 
DIMENSÕES APROXIMADAS 0,40X0,52X090.

04/05/2016 39/2.016  R$437,00 

4934 M
MESA COMPUTADOR EM L COR OVO MEDINDO 
1,30x1,30x0,75 MDF COM PES METÁLICOS COM CALHA 
PARA FIAÇÃO.

23/05/2016 39/2.016  R$380,00 

4935 M
MESA COMPUTADOR EM L COR OVO MEDINDO 
1,30x1,30x0,75 MDF COM PES METÁLICOS  COM CALHA 
PARA FIAÇÃO.

23/05/2016 39/2.016  R$380,00 

4936 M
MESA COMPUTADOR EM L COR OVO MEDINDO 
1,30x1,30x0,75 MDF COM PES METÁLICOS  COM CALHA 
PARA FIAÇÃO.

23/05/2016 39/2.016  R$380,00 

4937 M
MESA COMPUTADOR EM L COR OVO MEDINDO 
1,30x1,30x0,75 MDF COM PES METÁLICOS COM CALHA 
PARA FIAÇÃO.

23/05/2016 39/2.016  R$380,00 

4938 M
MESA COMPUTADOR EM L COR OVO MEDINDO 
1,30x1,30x0,75 MDF COM PES METÁLICOS  COM CALHA 
PARA FIAÇÃO.

23/05/2016 39/2.016  R$380,00 

4939 M
MESA COMPUTADOR EM L COR OVO MEDINDO 
1,30x1,30x0,75 MDF COM PES METÁLICOS  COM CALHA 
PARA FIAÇÃO.

01/06/2016 39/2.016  R$380,00 

4940 M
MESA COMPUTADOR EM L COR OVO MEDINDO 
1,30x1,30x0,75 MDF COM PES METÁLICOS  COM CALHA 
PARA FIAÇÃO.

01/06/2016 39/2.016  R$380,00 

4941 M
MESA COMPUTADOR EM L COR OVO MEDINDO 
1,30x1,30x0,75 MDF COM PES METÁLICOS  COM CALHA 
PARA FIAÇÃO.

01/06/2016 39/2.016  R$380,00 

4942 M
MESA COMPUTADOR EM L COR OVO MEDINDO 
1,30x1,30x0,75 MDF COM PES METÁLICOS  COM CALHA 
PARA FIAÇÃO.

01/06/2016 39/2.016  R$380,00 

4943 M

MESA  ESCRITÓRIO EM L , MEDINDO APROXIMADAMEN-
TE 1,30 M X 1,30 M X 0,75  DE  ALTURA,  CONFECCIONA-
DO  COM  TAMPO EM MDF 25 MM COM REVESTIMENTO 
EM BP CONTENDO PASSAGEM PARA FIAÇÃO. PÉS 
METÁLICOS COM PINT

26/09/2016 39/2.016  R$380,00 

4944 M

MESA DE ESCRITÓRIO  MEDINDO APROXIMADAMENTE 
1,20 M X 0,67 M X 0,75  DE  ALTURA,  CONFECCIONADO  
EM MDF SENDO TAMPO 25 MM E LATERIAIS 15 MM COM  
REVESTIMENTO EM BP, CONTENDO  03 (TRÊS) GAVETAS 
COM CHAV

26/09/2016 39/2.016  R$321,00 

4945 M

MESA  ESCRITÓRIO EM L , MEDINDO APROXIMADAMEN-
TE 1,30 M X 1,30 M X 0,75  DE  ALTURA,  CONFECCIONA-
DO  COM  TAMPO EM MDF 25 MM COM REVESTIMENTO 
EM BP CONTENDO PASSAGEM PARA FIAÇÃO. PÉS 
METÁLICOS COM PINT

26/09/2016 39/2.016  R$380,00 

4946 M

MESA DE ESCRITÓRIO  MEDINDO APROXIMADAMENTE 
1,20 M X 0,67 M X 0,75  DE  ALTURA,  CONFECCIONADO  
EM MDF SENDO TAMPO 25 MM E LATERIAIS 15 MM COM  
REVESTIMENTO EM BP, CONTENDO  03 (TRÊS) GAVETAS 
COM CHAV

26/09/2016 39/2.016  R$321,00 

4947 M

MESA DE ESCRITÓRIO  MEDINDO APROXIMADAMENTE 
1,20 M X 0,67 M X 0,75  DE  ALTURA,  CONFECCIONADO  
EM MDF SENDO TAMPO 25 MM E LATERIAIS 15 MM COM  
REVESTIMENTO EM BP, CONTENDO  03 (TRÊS) GAVETAS 
COM CHAV

26/09/2016 39/2.016  R$321,00 

4948 M DATASHOW INFOCUS MODEL RP10X 31/12/2014  R$290,00 
4949 M SWITCH HPN V1410 - 24 PORTAS 10/100 + 2G 10/08/2016 602/2.016  R$435,00 

4950 M AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTU Q/F VOLTAGEM:-
220VOLTS 02/06/2016  R$1.990,00 

4951 M AR CONDICIONADO MIDEA VIZE 18000BTU Q/F VOLTA-
GEM:220VOLTS 02/06/2016  R$3.090,00 

4952 M AR CONDICIONADO KOMECO 12000BTU Q/F VOLTAGEM:-
220VOLTS 02/06/2016  R$1.990,00 

4953 M

MICROFONE SHURE SVX24BRPG58-J9 SEM FIO FAIXA 
DE OPERAÇÃO DE ATE 100M, FREQUENCIA EM UHF DE 
700 A 900MHZ , COMPOSTO POR UM RECEPTOR PG4, 
UM TRANSMISSOR DE MAO PG24/PG58 COM CAPSULA 
DO PG58, RESPOSTA DE FREQUENCIA DE AUDIO 60HZ A 
15KHZ, ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS AA.

03/06/2016  R$2.471,70 

4954 M

MICROFONE SHURE SVX24BRPG58-J9 SEM FIO FAIXA 
DE OPERAÇÃO DE ATE 100M, FREQUENCIA EM UHF DE 
700 A 900MHZ , COMPOSTO POR UM RECEPTOR PG4, 
UM TRANSMISSOR DE MAO PG24/PG58 COM CAPSULA 
DO PG58, RESPOSTA DE FREQUENCIA DE AUDIO 60HZ A 
15KHZ, ALIMENTAÇÃO COM 2 PILHAS AA.

03/06/2016  R$2.471,70 

4955 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$45,00 
4956 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 

4957 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$90,00 

4958 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
4960 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4961 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4962 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 

4963 M

ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO MEDINDO 1,60x0,80x0,40; COM DUAS PORTAS; CHA-
VES; CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO 
EM BP. COR OVO

03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

4964 M
 CENTRAL TELEFONICA AFRAS TELECOM 24 X 975MM 
PRETO ACOMODAÇÃO E PROTEÇÃO DA CENTRAL TELE-
FÔNICA AFRAS TELECOM

28/04/2015  R$2.075,00 

4965 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4966 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4967 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$154,70 
4968 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DE BRAÇO 31/12/2014  R$30,00 
4970 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4972 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
4973 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
4974 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4975 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4976 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 

4977 M CADEIRA GIRATORIA  SECRETARIA COM APOIO DE 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4978 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4979 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4980 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4981 M ARMARIO DUAS PRATELEIRAS SEM PORTAS 31/12/2014  R$15,00 
4982 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$120,00 
4983 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
4984 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 

4985 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

4986 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4987 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4988 M CADEIRA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 

4989 M CADEIRA GIRATORIA  SECRETARIA COM APOIO DE 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4990 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DE 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

4991 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM APOIO BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
4992 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$30,00 

4993 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO PARA 
BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$124,00 

4994 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$90,00 

4995 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$154,70 
4996 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 

4997 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$90,00 

4998 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

4999 M ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 31/12/2014  R$404,05 
5000 V TOYOTA/COROLLA SEG1.8 VVT\ PLACA: ANF-0628 01/06/2015  R$-   
5001 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
5002 M FORNO MICRO-ONDAS ELETROLUX 31/12/2014  R$398,00 
5003 M FOGÃO 4BOCAS 31/12/2014  R$499,00 
5005 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
5006 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 

5008 M CADEIRA GIRATORIA  DIRETOR COM APOIO DOS BRA-
ÇOS 31/12/2014  R$164,10 

5009 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

5010 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

5011 M FRIGOBAR 80 L 31/12/2014  R$749,00 
5012 M FRIGOBAR 80 L CONSUL 31/12/2014  R$749,00 
5013 M FRIGOBAR 80 L 31/12/2014  R$749,00 
5014 M FRIGOBAR 80 L 31/12/2014  R$749,00 
5016 M FRIGOBAR 80 L 31/12/2014  R$749,00 
5017 M FRIGOBAR 80 L 31/12/2014  R$749,00 
5020 M IMPRESSORA HP P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5021 M IMPRESSORA HP P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5022 M IMPRESSORA HP P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5023 M IMPRESSORA HP LASER JET 1102 31/12/2014  R$365,66 
5024 M IMPRESSORA HP LASER JET P1102 31/12/2014  R$365,66 
5025 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5026 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5027 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5028 M IMPRESSORA HP  LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5029 M IMPRESSORA  HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
503 M MESA PARA CAFÉ 31/12/2014  R$40,00 
5031 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5032 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5033 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5034 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5035 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5036 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5037 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5038 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5039 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5040 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5042 M IMPRESSORA  HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5043 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5045 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5046 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5047 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5048 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5049 M REFRIGERADOR 240 L 110 VOLTS 31/12/2014  R$878,00 
5050 M BALCÃO DE PIA 31/12/2014  R$341,00 
5051 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
5052 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$290,00 
5053 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
5055 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
5056 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
5057 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
5058 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
5059 M CPU 31/12/2014  R$1.723,00 
5060 M CPU PRETA 31/12/2014  R$2.800,00 
5061 M CPU GP GOLD II 15/06/2015  R$1.723,00 
5062 M CPU 31/12/2014  R$290,00 
5063 M CPU GP GOLD II 15/06/2015  R$1.723,00 
5064 M CPU 31/12/2014  R$1.723,00 
5065 M CPU GP GOLD II 15/06/2015  R$1.723,00 
5066 M CPU GP GOLD II 15/06/2015  R$1.723,00 
5067 M MAQUINA PROTOCOLO HENRI PROT 2 15/06/2015  R$1.145,00 
5068 M MAQUINA PROTOCOLO HENRI PROT 2 15/06/2015  R$1.145,00 

5072 M CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM APOIO DE 
BRAÇO 31/12/2014  R$199,65 

5073 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$199,65 

5074 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$30,00 

5077 M
MINI CAMERA DE FILMAGEM 1/3 SONY  ACOMPANHA 
(FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V DC /1.0 A ESTABILIZADA / 
CUPULA MINI DONE 3" UNISYSTEM BRANCA)

10/06/2015  R$241,40 

5078 V CRUZE LT 1.8 ECOTEC 6\ PLACA: AZO-3297 01/06/2015 347/2.015  R$-   
5079 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
5080 M INTERFACE CELULAR ITC 4000 31/12/2014  R$464,00 
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5082 M ARMARIO PEQUENO COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$70,00 
5083 M ARMARIO PEQUENO COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$70,00 
5085 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5086 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
5088 M ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 31/12/2014  R$404,05 
5089 M INTERFACE CELULAR ITC 4000 31/12/2014  R$464,00 
5090 M INTERFACE CELULAR ITC 4000 31/12/2014  R$464,00 
5091 M INTERFACE CELULAR ITC 4000 31/12/2014  R$464,00 
5092 M INTERFACE CELULAR ITC 4000 31/12/2014  R$464,00 
5093 M MOTO ESMERIL 6' 300W 110 /220 V  QUALIFORT-SOMAR 29/06/2015  R$145,00 
5094 M SOPRADOR COSTAL GASOLINA TB5B 2 HP TOYAMA 29/06/2015  R$1.300,00 
5095 M TORNO BANCADA (MORÇA) N 05 SERIE SUPER MI 29/06/2015  R$180,00 
5096 M PODADORA TELESCÓPICA ECHO - SHINDAIWA 29/06/2015  R$1.050,00 
5097 M TIARA FONE OUVIDO SP 11 PRATICA PLANTRONICS 28/04/2015  R$731,50 
5099 M LAVADORA PREMIUM 110 V - WAP 29/06/2015  R$1.550,00 
5100 M LAVADORA PREMIUM 110 V - WAP 29/06/2015  R$1.550,00 
5101 M ROÇADEIRA 1,7 HP 2 TEMPOS GASOLINA TOYAMA 29/06/2015  R$1.700,00 

5102 M IMPRESSORA HP MONO LASER JET M 225 DW IMPRES-
SORA  PRETA GRANDE 28/07/2015 494/2.015  R$2.000,06 

5103 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 

5104 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$79,70 

5105 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
5106 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 
5107 M MESA PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$45,00 

5108 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$79,70 

5109 M ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
5110 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
5111 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$395,00 
5112 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
5113 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
5114 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
5115 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
5116 M ARMARIO PEQUENO COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$45,00 
5117 M ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 31/12/2014  R$70,00 
5118 M ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 31/12/2014  R$404,05 
5119 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$30,00 

5120 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$90,00 

5121 M MESA EM L 31/12/2014  R$280,50 
5122 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$60,00 
5123 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
5124 M ARMARIO PEQUENO  COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
5125 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
5126 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
5127 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
5128 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
519 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
527 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
536 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$30,00 
539 M MESA PARA CAFÉ 31/12/2014  R$40,00 
547 M MESA DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
552 M FURADEIRA  - DWT VERDE 110 VOLTS 31/12/2014  R$150,00 
554 M MESA COM QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
56 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$40,00 
563 M REPRODUTOR DE MINI DISCO 31/12/2014  R$70,00 
579 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
585 M MESA PARA CAFÉ 31/12/2014  R$40,00 
586 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$15,00 
591 M QUADRO DE PAREDE - OBRA DE ARTE 31/12/2014  R$30,00 
597 M MESA PARA TELEFONE 31/12/2014  R$30,00 

5999 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6000 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6001 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6002 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6003 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6004 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6005 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6006 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6007 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6008 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6009 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6010 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6011 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6012 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6013 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6014 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6015 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6016 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6017 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6018 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6019 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6020 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, MODELO INVERTER, 
CAPACIDADE 12.000 BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$2.475,41 

6022 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE 29.000 
BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$3.985,41 

6023 M AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT, CAPACIDADE 29.000 
BTUs 25/10/2017 724/2.017  R$3.985,41 

6024 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
6025 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 
6026 M FAX HP 31/12/2014  R$100,00 
6027 M CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 31/12/2014  R$44,00 

6028 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$90,00 

6029 M MESA COMPUTADOR 31/12/2014  R$20,00 

6030 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
6031 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6032 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6033 M FRIGOBAR CONSUL BRANCO 110V 31/12/2014  R$160,00 
6034 M IMPRESSORA HP P 1102 31/12/2014  R$365,66 
6035 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 
6036 M MONITOR  15" LCD AOC 31/12/2014  R$349,00 
6037 M CPU 15/06/2015  R$2.393,25 
6038 M MONITOR 31/12/2014  R$290,00 

612 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

620 M MESA PARA TELEFONE 31/12/2014  R$30,00 
628 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$70,00 
630 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 

631 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$15,00 

637 M MESA PEQUENA CAFE 31/12/2014  R$20,00 
643 M MESA ESCRITORIO DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6550 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
6552 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6553 M MONITOR  15" LCD AOC 31/12/2014  R$349,00 
6554 M FOGÃO CONSUL 31/12/2014  R$499,00 
6556 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6557 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6558 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DE BRAÇO 31/12/2014  R$30,00 

6559 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6560 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6561 M CPU 31/12/2014  R$300,00 

6562 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6563 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
6564 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 

6565 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6566 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6567 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6568 M ESTANTE PEQUENA SEM PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
6569 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$100,00 
6570 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 
6571 M CPU 15/06/2015  R$2.393,25 
6572 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6573 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 

6574 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6575 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6576 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$120,00 
6577 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
6578 M MESA DE ESCRITORIO COM 6 GAVETAS 31/12/2014  R$70,00 

6579 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

6580 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
6581 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DE BRAÇO 31/12/2014  R$30,00 
6583 M ESTANTE 31/12/2014  R$35,00 
6584 M MONITOR 31/12/2014  R$100,00 
6586 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
6587 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6588 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6589 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6590 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 
6591 M FRIGOBAR  CONSUL 31/12/2014  R$160,00 

6593 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6594 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6595 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6596 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6597 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6598 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6603 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DE BRAÇOS 31/12/2014  R$70,00 
6604 M MESA DE ESCRITÓRIO EM L 21/12/2016  R$280,00 
6605 M CADEIRA  DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 
6606 M CADEIRA  DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 
6607 M CADEIRA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 
6608 M CADEIRA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 
6609 M CADEIRA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 
6610 M CADEIRA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 
6611 M CADEIRA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 
6612 M CADEIRA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 
6614 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
6615 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$164,10 
6616 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6617 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
6618 M BEBEDOURO COLUNA PARA GALÕES 31/12/2014  R$444,00 

6619 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$15,00 

662 M MESA ESCRITORIO COM QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 

6620 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$25,00 
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6621 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

6622 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
6623 M MESA OPERADORA DE TELEFONIA SIEMENS PABX 31/12/2014  R$1,00 

6624 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$70,00 

6625 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 
6626 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 
6627 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 
6628 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 
6629 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 
663 M MESA COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$70,00 
6631 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 
6633 M FRIGOBAR CONSUL BRANCO 31/12/2014  R$160,00 
6634 M ESTANTE COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$90,00 
6635 M ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
6636 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$80,00 
6637 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
6638 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6639 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$130,00 
6640 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
6641 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$395,00 
6642 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
6643 M QUADRO ARICHERNES GOBBO 31/12/2014  R$25,00 

6644 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 

6645 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$60,00 

6646 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

6647 M CPU 31/12/2014  R$300,00 

6648 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO 03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

6649 M ESTANTE PEQUENA SEM PORTAS 31/12/2014  R$30,00 
665 M CADEIRA FIXA MARROM 31/12/2014  R$20,00 
6650 M ARMARIO PEQUENO DUAS REPARTIÇOES 31/12/2014  R$30,00 
6651 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 
6652 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 

6653 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$90,00 

6654 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
6655 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$40,00 
6656 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6657 M CPU PRETO 31/12/2014  R$300,00 
6658 M FRIGOBAR 80 L 31/12/2014  R$749,00 
6660 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 

6661 M CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM APOIO PARA 
BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$124,00 

6662 M MESA COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
6663 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 
6664 M ESTANTE PEQUENA COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
6665 M CIRCULADOR DE AR PRETO 31/12/2014  R$40,00 
6666 M MESA COMPUTADOR SIMPLES 31/12/2014  R$60,00 
6667 M GAVETEIRO PEQUENO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
6668 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
6669 M ARMARIO GRANDE COM DUAS PORTAS EM MADEIRA 31/12/2014  R$80,00 

6670 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$90,00 

6671 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$30,00 
6672 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
6673 M CPU PRETO 31/12/2014  R$1.660,00 
6674 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 

6675 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA - LADO DIREITO.

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6676 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6677 M CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 31/12/2014  R$40,00 
6678 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6679 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6680 M ESTANTE PEQUENA 02 PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
6681 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6682 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6683 M ESTANTE SEM PORTAS PEQUENA 31/12/2014  R$60,00 
6684 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6685 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6686 M MESA COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6687 M FRIGOBAR 80 L CONSUL BRANCO 31/12/2014  R$120,00 
6688 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 

6689 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$35,00 

6690 M MONITOR AOC 14 LCD 31/12/2014  R$100,00 
6691 M MESA EM  L COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$95,00 
6692 M ESTANTE COM DUAS PRATELEIRAS SEM PORTAS 31/12/2014  R$35,00 
6693 M MIKROTIK ROUTERBOARD 21/07/2017  R$184,00 

6694 M CÂMERA FOTOGRÁFICA. USADO COMO PARÂMETRO 
MARCA " CANON T6i" 20/07/2017 449/2.017  R$3.390,00 

6695 M LENTE PARA CÂMERA FOTOGRÁFICA TIPO SIGMA 18 
- 200 MM 20/07/2017 449/2.017  R$1.570,00 

6696 M FLASH PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA DIGITAL 20/07/2017 449/2.017  R$700,00 
6697 M TRIPÉ PARA MÁQUINA FOTOGRÁFICA  CANON T6i 20/07/2017 449/2.017  R$280,00 
6698 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS EM MADEIRA 31/12/2014  R$80,00 
6699 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 

6700 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2016  R$120,00 

6701 M SWITH 31/12/2016  R$80,00 

6702 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2016  R$45,00 

6703 M MONITOR AOC 31/12/2016  R$290,00 
6704 M QUADRO DE AVISOS 31/12/2016  R$15,00 
6705 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2016  R$70,00 

6706 M IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP LASERJET 
M1536 DNF 10/01/2017 974/2.016  R$1.344,87 

6707 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2016  R$30,00 

6708 M IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER HP LASERJET 
M1536 DNF 10/01/2017 974/2.016  R$1.344,87 

6709 M EXTINTOR DE INCENDIO 06 KG 20/12/2016 967/2.016  R$380,00 

6710 M EXTINTOR DE INCENDIO DE 4KG TIPO PQS Nº5247  
04KGS FABRICANTE RESIL 31/12/2014  R$30,00 

6711 M EXTINTOR  DE INCENDIO DE 4 KG TIPO PQS Nº16402 
FABRICANTE CILBRAS 04KGS 31/12/2014  R$100,00 

6712 M EXTINTOR  DE INCENDIO DE 4 KG TIPO PQS Nº35402 
FABRICANTE MOCELIN 04KGS 31/12/2014  R$100,00 

6713 M EXTINTOR  DE INCENDIO DE 4 KG TIPO PQS Nº40965 
FABRICANTE MOCELIN 04KGS 31/12/2014  R$100,00 

6714 M EXTINTOR  DE INCENDIO DE 4 KG TIPO PQS Nº48390 
FABRICANTE PROTEGE 04KGS 31/12/2014  R$35,00 

6715 M EXTINTOR  DE INCENDIO DE 4 KG TIPO PQS Nº24607 
FABRICANTE RESIL PQS 04KG PLENARIO 31/12/2014  R$30,00 

6716 M EXTINTOR  DE INCENDIO DE 4 KG TIPO PQS Nº  16654 
04KGS   FABRICANTE BUCKA     PLENARIO 31/12/2014  R$35,00 

6717 M EXTINTOR  DE INCENDIO DE 4 KG TIPO PQS Nº10137 
FABRICANTE RESIL 04KGS 31/12/2014  R$35,00 

6718 M EXTINTOR  DE INCENDIO DE 4 KG TIPO PQS Nº48276 
FABRICANTE PROTEGE 04KGS 31/12/2014  R$35,00 

6719 M EXTINTOR  DE INCENDIO DE 4 KG TIPO PQS Nº16790  
04KGS FABRICANTE BUCKA 31/12/2014  R$35,00 

6720 M EXTINTOR  DE INCENDIO DE 4 KG TIPO PQS Nº33969 
FABRICANTE APAG 04 KGS 31/12/2014  R$35,00 

6721 M EXTINTOR DE INCENDIO DE 6KG Nº EXTINTOR 96146 
CO2  06 KGS  FABRICANTE APAG 31/12/2014  R$30,00 

6722 M EXTINTOR DE INCENDIO DE 4KG Nº EXTINTOR 32866 
PQS 4 KGS  FABRICANTE APAG 31/12/2014  R$30,00 

6723 M CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE COM APOIO BRAÇO 
PRETA 31/12/2014  R$199,65 

6724 M CADEIRA FIXA SEM BRAÇOS 31/12/2014  R$70,00 
6725 V GM/ONIX LT 1.4L - PLACA BBF3629 29/03/2017 206/2.017  R$47.050,00 
6726 V GM/ONIX LT1.4L - PLACA BBF 3631 29/03/2017 206/2.017  R$47.050,00 
6727 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6728 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6729 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6730 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 

6731 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

6732 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

6733 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6734 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6735 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6736 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$40,00 
6737 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 
6738 M ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 31/12/2014  R$404,05 

6739 M

"FRIGOBAR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 79 LITROS, 
COR BRANCA, 01 PORTA, BANDEJA DE DEGELO, PRA-
TELEIRAS, PORTA LATAS, GAVETAS 110 VOLTS,MEDIDAS 
APROXIMADAS ALTURA 63 CM, LARGURA 48 CM E PRO-
FUNDIDADE 52 CM., COM CERTIFICADO DE QUALIDADE 
INMETRO, SELO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA PROCEL 
""A"". GARANTIA DE 01 ANO" 

24/04/2017 205/2.017  R$940,00

6740 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
6741 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 

6742 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS COURO 31/12/2014  R$90,00 

6743 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6744 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 

6745 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$199,00 

6747 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 

6748 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

6749 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
6750 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 

6751 M APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT HI WALL 12.000 
BTUS 15/06/2015  R$13.500,00 

6752 M ARMARIO QUATRO PORTAS  EM  MADEIRA COM  CHAVE 31/12/2014  R$160,00 
6753 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6754 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6755 M ARQUIVO DE MADEIRA QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$65,00 
6756 M ARMARIO METAL DUAS PORTAS 25/06/2015  R$80,00 
6757 M VENTILADOR 31/12/2014  R$45,00 

6758 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$90,00 

6760 M MESA COM  DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
6761 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6762 M MESA ESCRITORIO EM L COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$80,00 
6763 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$395,00 

6764 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6765 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$120,00 

6766 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 

6767 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

6768 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$35,00 
6769 M CADEIRA FIXA SECRETARIA COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$45,00 
6770 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$25,00 
6771 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6772 M MONITOR 31/12/2014  R$100,00 
6773 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$20,00 

6774 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6775 M ESTANTE  PEQUENA COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$30,00 
6776 M ESTANTE 31/12/2014  R$20,00 

6777 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6778 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$30,00 
6779 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$35,00 
6780 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$280,50 
6781 M MESA DE ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 

6782 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

6783 M CADEIRA FIXA SECRETARIA COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 

6784 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$199,00 

6785 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6786 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$30,00 

6787 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6788 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
6789 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$365,66 
6790 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
6791 M MESA COMPUTADOR 31/12/2014  R$60,00 
6792 M CPU 15/06/2015  R$2.393,25 
6793 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6794 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$45,00 
6795 M MESA EM L COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$70,00 
6796 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$100,00 
6797 M ARMARIO EM MADEIRA COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 

6798 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$90,00 

6800 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
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6801 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

6802 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
6803 M MESA ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$110,00 
6804 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
6805 M VENTILADOR BRITANIA BRANCO 31/12/2014  R$30,00 
6806 M CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR COM APOIO DE BRAÇO 31/12/2014  R$70,00 

6807 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

6808 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6809 M CPU 15/06/2015  R$2.393,25 
6810 M ESTANTE COM DUAS PRATELEIRAS SEM PORTAS 31/12/2014  R$20,00 
6811 M CADEIRA PRESIDENTE COM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$199,00 
6812 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
6813 M MONITOR  LG 31/12/2014  R$50,00 
6814 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$130,00 
6815 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$100,00 
6816 M CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$80,00 

6817 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$79,70 

6818 M MESA EM L COM TRÊS GAVETAS 31/12/2014  R$110,00 
6819 M GAVETEIRO PEQUENO QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 

6820 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

6821 M LONGARINA 03 LUGARES 31/12/2014  R$60,00 
6822 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
6823 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6824 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$60,00 

6825 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

6826 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6827 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

6828 M ARMARIO  COM 02 PORTAS DE MADEIRA 31/12/2014  R$80,00 
6829 M MESA ESCRITORIO COM TRESGAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6830 M CADEIRA  FIXA SECRETARIA SEM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$50,56 
6831 M ARQUIVO DE AÇO QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 

6832 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$90,00 

6833 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 

6834 M

FURADEIRA PARAFUSADEIRA À BATERIA EXTERNA DE 
LÍTIO ÍON, MINÍMO 12 V, COM SELETOR DE SENTIDO DE 
GIRO E MANDRIL DE 3/8", COM CARREGADOR 110 VOLTS 
E BATERIA EXTRA.

05/07/2017 413/2.017  R$545,00 

6835 M CADEIRA GIRATORIA  SECRETARIA COM BRAÇO PRETA 31/12/2014  R$124,00 

6836 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA SEM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$79,70 

6837 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6838 M IMPRESSORA HP LASER JETP 1102 31/12/2014  R$365,66 
6839 M MESA COM 03 GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
6840 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6841 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6842 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6843 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6844 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6845 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6846 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6847 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6848 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6849 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6850 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6851 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6852 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6853 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6854 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6855 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6856 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6857 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6858 M CELULAR LG K430dsF 05/05/2017  R$1,00 
6859 M ARMARIO GRANDE DUAS PORTAS 31/12/2014  R$160,00 
6860 M FRIGOBAR 80 L 31/12/2014  R$749,00 
6861 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 
6862 M MESA ESCRITORIO 31/12/2014  R$280,50 
6863 M MESA DE ESCRITORIO COM 2 GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6864 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6865 M QUADRO COM MAPA DA CIDADE 31/12/2014  R$20,00 
6866 M IMPRESSORA HP LASER JET P 1102 31/12/2014  R$395,00 

6867 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

6868 M MESA DE ESCRITORIO EM L 31/12/2014  R$30,00 
6869 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA 31/12/2014  R$239,05 
6871 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6872 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6873 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6874 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6875 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6876 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6877 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6878 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6879 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6880 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6881 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6882 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6883 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6884 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6885 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6886 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6887 M CADEIRA FIXA DIRETOR COM APOIO DOS BRAÇOS AZUL 31/12/2014  R$70,00 
6888 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$70,00 
6889 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$70,00 
6890 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$90,00 
6891 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$70,00 
6892 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$70,00 
6893 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$70,00 
6894 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$70,00 
6896 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$70,00 
6897 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$70,00 
6898 M CADEIRA FIXA COM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$70,00 
6899 M CPU 31/12/2014  R$300,00 

6901 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6902 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 
6903 M CPU 15/06/2015  R$2.393,25 
6904 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 

6905 M IMPRESSORA LEXMARK  E120 31/12/2014  R$200,00 
6906 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6908 M MONITOR  AOC 31/12/2014  R$100,00 
6909 M MESA REDONDA 31/12/2014  R$40,00 

6910 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$70,00 

6911 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
6912 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$100,00 
6913 M ESTANTE PEQUENA PARA CAFÉ 31/12/2014  R$40,00 

6914 M

CADEIRA FIXA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA CA-
DEIRA DIRETOR COM ESPUMAS FLEXÍVEIS DE POLIU-
RETANO INJETADAS (MOLDADAS); ESTRUTURA EM AÇO 
TUBULAR; COM BRAÇO CORSA. CADEIRA DO PLENARIO 
PARA EVENTUALIDADES.

23/09/2015 691/2.015  R$127,33 

6915 M FRIGOBAR CONSUL BRANCO 31/12/2014  R$160,00 

6916 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6917 M CADEIRA  FIXA SECRETÁRIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6918 M ARQUIVO DE MADEIRA QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6919 M ARMARIO PEQUENO COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$70,00 
6920 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$20,00 
6921 M MONITOR AOC 31/12/2014  R$100,00 
6922 M ARQUIVO DE MADEIRA QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$70,00 
6923 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
6924 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
6925 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
6926 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6927 M ESTANTE 31/12/2014  R$60,00 

6928 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$199,65 

6929 M MONITOR 31/12/2014  R$100,00 
6930 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 
6931 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6932 M MESA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6933 M GAVETEIRO VOLANTEC 3 GAVETAS COR OVO 31/12/2014  R$175,00 
6934 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 31/12/2014  R$50,56 
6935 M CPU 31/12/2014  R$300,00 
6936 M MESA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$199,65 
6937 M ESTANTE  PEQUENA ABERTA 31/12/2014  R$30,00 

6938 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOSPRETA 31/12/2014  R$50,56 

6939 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 

6940 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6941 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 

6942 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS-
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6943 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$239,05 
6945 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6946 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 

6947 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6948 M CPU 31/12/2014  R$300,00 

6949 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6950 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 

6951 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$199,00 

6952 M CPU 31/12/2014  R$1.660,00 
6953 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$35,00 

6954 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6955 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS EM L 31/12/2014  R$120,00 

6956 M

ARMARIO GRANDE DE MADEIRA COM 2 PORTAS COR 
OVO MEDINDO 1,60x0,80x0,40; COM DUAS PORTAS; CHA-
VES; CONFECCIONADOS EM MDF COM REVESTIMENTO 
EM BP. COR OVO

03/05/2016 39/2.016  R$427,00 

6957 M MONITOR MEGA BYYTE GOD 31/12/2014  R$290,00 

6958 M CADEIRA FIXA SECRETARIA SEM APOIO DOS BRAÇOS-
PRETA 31/12/2014  R$50,56 

6959 M ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS 31/12/2014  R$80,00 

6960 M CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE PRETA COM APOIO 
DE BRAÇOS 31/12/2014  R$199,65 

6961 M ESTANTE PEQUENA CAFÉ 31/12/2014  R$40,00 

6962 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETO COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6963 M MESA ESCRITORIO COM 3 GAVETAS 31/12/2014  R$239,90 
6964 M ARMARIO COM DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
6965 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 

6967 M CADEIRA GIRATORIA  SECRETARIA COM APOIO DE 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

6968 M MESA 31/12/2014  R$1,00 
6969 M MESA 31/12/2014  R$-   

6970 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6971 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6972 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6973 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
6974 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
6975 M ARQUIVO DE MADEIRA QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$70,00 
6976 M IMPRESSORA LEXMARK  E120 31/12/2014  R$100,00 
6977 M CIRCULADOR DE AR BRITANIA C400 31/12/2014  R$40,00 

6978 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6979 M ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6980 M ARMARIO EM AÇO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$60,00 
6981 M ESTANTE SEM PORTAS 31/12/2014  R$25,00 

6982 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DE 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 
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6983 M

GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS COR OVO GAVETEIRO 
COM DUAS GAVETAS COMUNS E UMA GAVETA COM 
ESPAÇO PARA PASTA SUSPENSA; COM CHAVES CON-
FECCIONADO EM MDF COM REVESTIMENTO EM BP.

04/05/2016 39/2.016  R$260,00 

6984 M MESA DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6985 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 

6986 M

CADEIRA DIRETOR FIXA PRETA COM BRAÇO CORSA 
CADEIRA DIRETOR EM COURISSIMO PRETA COM BRAÇO 
CORSA COM ESPUMAS FLEXIVEIS DE POLIURETANO 
INJETADAS(MOLDADAS), COM BASE FIXA PARA CADEIRA 
FIXA. LOCALIZADO NA GALERIA

26/10/2015 689/2.015  R$185,62 

6987 M SWITCH 31/12/2014  R$80,00 
6988 M ARMARIO PEQUENO QUATRO PORTAS 31/12/2014  R$130,00 

6989 M CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$124,00 

6990 M CADEIRA GIRATORIA PRESIDENTE COM APOIO DOS 
BRAÇOS 31/12/2014  R$90,00 

6991 M ARMARIO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$80,00 
6992 M MESA COM QUATRO GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
6993 M CIRCULADOR DE AR 31/12/2014  R$60,00 
6994 M MESA ESCRITORIO COM DUAS GAVETAS 31/12/2014  R$30,00 
6995 M ARMARIO PEQUENO DUAS PORTAS 31/12/2014  R$40,00 
6996 M FRIGOBAR 31/12/2014  R$160,00 
6997 M MONITOR  LG 31/12/2014  R$200,00 
6998 M MESA ESCRITORIO 31/12/2014  R$60,00 

722 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

789 M MESA ESCRITORIO COM SEIS GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
803 M MESA PARA CAFÉ 31/12/2014  R$15,00 
831 M MESA 06 GAVETAS 31/12/2014  R$60,00 
832 M MESA PARA CAFÉ 31/12/2014  R$35,00 
841 M ARMARIO GRANDE DE MADEIRA DUAS PORTAS 31/12/2014  R$90,00 

845 M CADEIRA FIXA CROMADA SEM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

847 M CADEIRA FIXA MARROM COM APOIO PARA BRAÇO 31/12/2014  R$90,00 
858 M CADEIRA FIXA MARROM COM APOIO PARA BRAÇO 31/12/2014  R$60,00 
876 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$75,00 
880 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$25,00 

9170 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9177 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9251 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9252 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9253 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9255 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9274 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9302 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9308 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9313 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9315 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9336 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9338 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9370 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9391 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9398 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9403 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9407 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$45,00 

9411 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9414 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9424 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9430 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

9433 M CADEIRA FIXA CROMADA COM APOIO DOS BRAÇOS 
MARROM 31/12/2014  R$60,00 

951 M MESA PARA TELEFONE 31/12/2014  R$25,00 
956 M CADEIRA FIXA  MARROM 31/12/2014  R$20,00 
957 M CADEIRA FIXA SEM APOIO DOS BRAÇOS MARROM 31/12/2014  R$25,00 
965 M MESA ESCRITORIO COM TRES GAVETAS 31/12/2014  R$40,00 
967 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$20,00 
973 M MESA PARA IMPRESSORA 31/12/2014  R$20,00 
974 M MESA PARA COMPUTADOR 31/12/2014  R$30,00 

Total: 791.628,36
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