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L I C I TA Ç Õ E S
ATA DE JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA
PÚBLICA Nº 007/2017

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, às dezesseis horas, na sala de
reuniões da Secretaria Municipal de Planejamento, sob Presidência do Senhor CHRISTIANO
PORTELA e membros os Senhores EDSON MARQUES BITTENCOURT, LUIZ GUSTAVO
BARBUR e LORIANE MENGER DOS SANTOS, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pela
Portaria nº. 16.607 de 30 de novembro de 2017, para o julgamento da fase de habilitação, referente
a Concorrência Pública 007/2017. Com base na documentação apresentada a Comissão decide
inabilitar as proponentes: TRADIÇÃO CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - ME por não atender ao item
3.1.1 (não apresentou Certidão Simplificada da Junta Comercial); e KRUM CONSTRUÇÕES E
INCORPORAÇÕES LTDA por não atender ao item 3.2.1 letra B (não apresentou CND Estadual
e CND Municipal). As participantes UEME CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA; ALMEIDA W. BRAGA
& CIA LTDA; NOVA ÉPOCA ENGENHARI; PRIMORDIAL CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA - EPP;
CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA; CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA;
e BRJ CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA são declaradas habilitadas. Diante do exposto, fica aberto o
prazo de cinco dias úteis, a partir da publicação da presente ata no Diário Oficial do Município, para
que as empresas tenham o direito a interposição de recurso administrativo, se assim o desejarem.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a sessão de cujos trabalhos
eu, Loriane Menger dos Santos – secretária, lavrei a presente ata que lida e achada conforme,
segue assinada por mim e pelos membros da Comissão de Licitação.
CHRISTIANO PORTELA
PRESIDENTE
LUIZ GUSTAVO BARBUR
MEMBRO

EDSON MARQUES BITTENCOURT
MEMBRO
LORIANE MENGER DOS SANTOS
SECRETÁRIA

______________________________________________________________________________

Retificação de dotação orçamentária do Pregão Eletrônico 422/2017

Fica retificada a dotação orçamentária referente ao Pregão Eletrônico 422/2017, que foi realizado
no dia 20/12/2017 – Contratação de empresa para prestação de serviço para seguro predial de 142
unidades de ensino da Secretaria Municipal de Educação. O mesmo será empenhado através da
dotação 902.361.2078, código reduzido 886; dotação
902.365.2085, código reduzido 945.
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redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor: Josnir de Oliveira Mello... e Oscar Antônio
Freire...
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 669/2015

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte
redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor: Josnir de Oliveira Mello... e Oscar Antônio
Freire...
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 700/2015

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte
redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor: Josnir de Oliveira Mello... e Oscar Antônio
Freire...
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 658/2015

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte
redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor: Josnir de Oliveira Mello... e Oscar Antônio
Freire...
______________________________________________________________________________

TERCEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 572/2015

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte
redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor: Josnir de Oliveira Mello... e Oscar Antônio
Freire...
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 571/2015

C O N T R ATO S
CONTRATO Nº 416/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
OBJETO: ampliação e reforma do Centro Municipal de Educação Infantil Prof. Leopoldo Lopes
Sobrinho, localizado na Rua Miguel Droppa, 330, Parque Tarobá, Bairro Cará-Cará
VALOR: R$ 517.885,79 (quinhentos e dezessete mil oitocentos e oitenta e cinco reais e setenta
e nove centavos)
PRAZO: execução 180 (cento e oitenta) dias corridos, vigência 270 (duzentos e setenta) dias
corridos
FORO: Comarca de Ponta Grossa, Estado do Paraná.
LICITAÇÃO: Tomada de Preços nº 12/2017
______________________________________________________________________________

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte
redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor: Josnir de Oliveira Mello... e Oscar Antônio
Freire...
______________________________________________________________________________

SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 279/2017

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte
redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor: Josnir de Oliveira Mello... e Oscar Antônio
Freire...

RECURSOS HUMANOS

SEXTO ADITIVO CONTRATO Nº 294/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CONSTRUTORA DALAZOANA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em razão da execução de serviços extras, fica acrescido ao valor
contratual, aludido na cláusula terceira do instrumento originário, R$ 6.229,38 (seis mil, duzentos e
vinte e nove reais e trinta e oito centavos).
______________________________________________________________________________

QUINTO ADITIVO CONTRATO Nº 046/2016

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: CORREIA NETO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula
oitava do instrumento originário, em mais 180 (cento e oitenta) dias, de 27/12/2017 a 25/06/2018 e
o prazo de vigência, em mais 180 (cento e oitenta) dias, de 27/03/2018 a 23/09/2018.
______________________________________________________________________________

SEGUNDO ADITIVO CONTRATO Nº 052/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: NOVA ÉPOCA ENGENHARIA LTDA
CLÁUSULA PRIMEIRA: Em decorrência do reajuste fica acrescido ao valor contratual aludido na
cláusula terceira do instrumento originário R$ 31.434,96 (trinta e um mil, quatrocentos e trinta e
quatro reais e noventa e seis centavos).
______________________________________________________________________________

PRIMEIRO ADITIVO CONTRATO Nº 367/2017

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
CONTRATADA: ENGFER FERROVIAS LTDA ME
CLÁUSULA PRIMEIRA: Acordam as partes em prorrogar o prazo de execução aludido na cláusula
oitava do instrumento originário, em mais 60 (sessenta) dias, de 11/12/2017 a 09/02/2018,
convalidando-se a data de 11/12/2017 e o prazo de vigência, em mais 60 (sessenta) dias, de
11/03/2018 a 10/05/2018.
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 699/2015

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte
redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor: Josnir de Oliveira Mello... e Oscar Antônio
Freire...
______________________________________________________________________________

QUARTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 670/2015

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte
redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor: Josnir de Oliveira Mello... e Oscar Antônio
Freire...
______________________________________________________________________________

SÉTIMO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 609/2015

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte
redação:
“A fiscalização do contrato ficará a cargo do servidor: Josnir de Oliveira Mello... e Oscar Antônio
Freire...
______________________________________________________________________________

OITAVO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 610/2015

CLÁUSULA SEGUNDA – DA RETIFICAÇÃO
Fica alterada a cláusula décima segunda do instrumento originário, que passa a ter a seguinte

SMMA

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
ARQUIPONTA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

Tornar público que requereu à SMMA – Secretária Municipal de Meio Ambiente a Licença Prévia
para implantação do Edifício STUDIO 359 na cidade de Ponta Grossa na Rua Coronel Bittencourt,
359.
Foi determinado o comprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento
da SMMA
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DA LICENÇA PARA SERVIÇOS DE CORTE DE
ÁRVORES

Josmar Pires Pedroso, CPF 902.344.307-10, torna a público que requereu à Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa - Secretaria do Meio Ambiente a licença para o corte de duas árvores sito à Rua
Padre Nobrega nº 1473 Lote 23 da Quadra 51 Vila Boa Vista.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DO REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO FLORESTAL

ROTTAS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA torna público que irá requerer a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa – PR, a Autorização Florestal para corte
de 150 árvores nativas, para IMPLANTACAO DE HABITACAO COLETIVA HORIZONTAL a ser
implantada Rua Santa Rita s/n Anexo a Moradias Quero-Quero. Bairro Cará-Cará.
______________________________________________________________________________

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

DMB COMERCIO DE IMÓVEIS LTDA, torna público que irá requerer à Secretaria Municipal do
Meio Ambiente
de Ponta Grossa, a Licença de Instalação para o Loteamento JARDIM DONA MARLY, a ser
implantado na
Avenida Pedro Wosgrau, bairro do Cará-Cará, em Ponta Grossa - Pr.
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INSTRUÇÃO NORMATIVA - AF- N° 11- 005 - SMMA

Grupo de Atividade: N° 11 - Atividade Florestal
Atividade Específica: 005 - Supressão de espécies florestais exóticas em área de preservação
permanente
O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas
na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de Autorização Florestal para a
Supressão de espécies florestais exóticas em área de preservação permanente, no Município
de Ponta Grossa - Pr estabelece para esta Instrução Normativa:
1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária
para a Autorização Florestal de Supressão de espécies florestais exóticas em área de
preservação permanente. Definir parâmetros ambientais e indicar Estudos Ambientais mínimos a
serem apresentados, com respectivas diretrizes.
2 DEFINIÇÕES
2.1 Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, a supressão de vegetação
secundária em estágio inicial de regeneração em área urbana, o aproveitamento do material
lenhoso, corte de espécies florestais nativas isoladas e plantadas em área urbana consolidada,
supressão de espécies exóticas em Áreas de Preservação Permanente, conforme estabelecido
em respectivas Instruções Normativas – AF, expedida pela SMMA;
2.2 Autorização Florestal (AF): Ato Administrativo expedido pela SMMA que autoriza a supressão
ou manejo de vegetação, conforme estabelecido em Instruções Normativas específicas;
2.3 Áreas de Preservação Permanente - APP: áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com
a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas e especialmente protegidas nos termos da Lei 12.651/2012;
2.4 Corte / Supressão: Termo que se aplica a remoção de toda e qualquer árvore independente
do seu estagio de desenvolvimento;
2.5 Espécies Nativas: as espécies, subespécies ou taxa inferiores ocorrentes dentro de sua área
de distribuição natural presente ou passada;
2.6 Espécies Exóticas: as espécies, subespécies ou taxa inferiores introduzidos fora da sua área
natural de distribuição presente ou pretérita, incluindo qualquer parte, gametas, sementes, ovos ou
propágulos dessas espécies que possam sobreviver e posteriormente reproduzir-se;
2.7 Espécies Exóticas Invasoras: as espécies exóticas cuja introdução ou dispersão ameaça
ecossistemas, ambientes, populações, espécies e causa impactos ambientais, econômicos,
sociais e/ou culturais;
2.8 Distribuição Natural: ambiente natural onde uma espécie se originou e evoluiu, estando em
equilíbrio natural com a biota respectiva;
2.9 Ecossistema: conjunto formado por todos os fatores bióticos e abióticos que atuam
simultaneamente sobre determina área geográfica;
2.10 Invasão Biológica: processo de ocupação de ambiente natural por espécies exóticas,
provocando impactos ambientais negativos, como alteração no meio abiótico, competição,
hibridação, deslocamento de espécies nativas, entre outros;
2.11 Introdução: entrada intencional ou acidental de espécimes em locais fora da área de
distribuição natural da espécie. Além do ato de ingresso nas fronteiras estaduais, inclui a guarda e
manutenção continuada a qualquer tempo;
2.12 Controle de Espécies Exóticas Invasoras: aplicação de métodos físicos, químicos ou
biológicos que resultem da redução e, sempre que desejável e possível, na erradicação de
populações de espécies exóticas invasoras;
2.13 Espécies com Risco Iminente de Introdução/Invasão: espécies que não se encontram
em ambientes naturais no estado, porém têm histórico de invasão e sua chegada é iminente
por estarem contidas em cativeiro, próximas a divisas estaduais, haver interesse econômico
ou situações análogas. Estão listadas com vistas a gerar medidas preventivas para evitar sua
introdução e invasão.
2.14 Reposição florestal (RF): É a compensação do volume de matéria-prima florestal extraído
de vegetação natural pelo volume de matéria-prima resultante de plantio florestal para geração de
estoque ou recuperação de cobertura florestal;
3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite para requerer a Autorização Florestal, assim como
a validade deste Ato Administrativo constam do Decreto Municipal n° 10996/16.
4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
A presente Instrução Normativa é aplicável a Atividade Florestal de Supressão de Supressão de
espécies florestais exóticas em área de preservação permanente, para substituição com espécies
florestais nativas, através de Projeto Técnico.
Os procedimentos inerentes a Atividade contemplada nesta Instrução deverão atender, juntamente
com o contido nas demais legislações federais e estaduais pertinentes, ao estabelecido na:
- Lei Federal nº 11.428 de 22 de dezembro de 2006 que dispõe sobre a utilização e proteção da
vegetação nativa entre essas a erradicação de espécies exóticas invasoras
- Portaria IAP nº059 de 15 de abril de 2015 e suas revisões/republicações, que Reconhece a Lista
Oficial de Espécies Exóticas Invasoras para o Estado do Paraná, estabelece normas de controle
e dá outras providências.
Conforme as especificidades e a localização da área de vegetação a ser suprimida, a SMMA
solicitará 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 Compromisso
para a restauração de floresta, no qual será especificado o numero de indivíduos a serem repostos
para cada árvore suprimida, correspondentes a espécie que foi suprimida.
Os proprietários de imóveis que, mediante verificação socioeconômica 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
Compromisso para a restauração de floresta.
As espécies de árvores que farão parte da compensação serão determinadas pela Secretaria
Municipal de Meio Ambiente e deverão ter no mínimo 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.
O Projeto Técnico/Plano de recomposição vegetal com espécies nativas da região e
paisagísticas deverá conter:
a. Caracterização da vegetação remanescente existente na área do plano/projeto;
b. Descrição qualitativa e quantitativa e origem das espécies indicadas para a recomposição da
vegetação nativa local;
c. Sistema de plantio e de condução, com as devidas recomendações dos tratos culturais e
silviculturais;
d. Cronograma de execução de manutenção e/ou monitoramento do plano/projeto de
recomposição, sendo que o intervalo entre o corte das espécies exóticas e a recomposição com
espécies nativas não exceda a seis meses, exceto no caso de projeto aprovado pela SMMA de
regeneração natural com os devidos controles
Obs:
1. As plantas deverão ser disponibilizadas em 2(duas) vias impressas assinadas pelos responsáveis
técnicos e pelo contratante, e uma via em meio digital editável.
2. O arquivo em meio digital deverá ser apresentado, preferencialmente, no formato shapefile
(SHP). Aceitam-se, também, os formatos DXF, DWG ou DGN, desde que obedecidas às seguintes
exigências: - Elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suavização (“spline”);Fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas.
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Deverão ser apresentados anualmente à SMMA, a contar da data de implantação do Projeto
Técnico, os relatórios anuais da área nele contemplada, com registro fotográfico, por um prazo
mínimo de 36 (trinta e seis) meses.
5 DOCUMENTOS 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
requerente 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 apresentar
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
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção IX do Decreto Municipal n° 10996/16;
f) Inventário Florestal em duas vias impressas, elaborado por profissional habilitado, contendo,
o levantamento detalhado da vegetação, indicando o volume de madeira a ser extraído, por
espécie, com Diâmetro Altura do Peito - DAP médio, altura média e área basal média, conforme
legislação vigente e normas administrativas reguladoras, acompanhado da devida Anotação de
Responsabilidade Técnica – ART, quitada, do profissional habilitado, pela elaboração e execução;
g) Projeto Técnico/Plano de recomposição vegetal, elaborado por profissional habilitado,
conforme descrito no item 4 desta IN;
h) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, quitada, do profissional habilitado, pela
elaboração e execução do Projeto Técnico;
i) 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;
j) 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 obtenção.
a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF, ANEXO 01, incluindo procuração caso o
requerente 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 apresentar
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
comprometida, 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 coordenadas
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. 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
publicações 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 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°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
questão, sempre que entender necessário.
A critério da SMMA poderão ser solicitadas informações complementares tais como, Avaliação
Ambiental, imagens de satélite, fotos aéreas e ortofotocarta da área do plantio.
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser 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
somente 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
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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, janeiro de 2018.
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 Municipal 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
Manutenção e Reparo de Veículo Automotor. Definir parâmetros para a classificação da
Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os
Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas diretrizes.
2 DEFINIÇÕES
2.1 Oficina Mecânica e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de Veículo Automotor:
Atividade voltada a prestação de serviços da área mecânica dos veículos automotores de pequeno,
médio e grande porte 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
competente, 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
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
condicionantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com
as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;
2.7 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;
2.8 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;
2.9 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;
2.10 Licença para Regularização de Atividade – LSR e LOR: expedida para Atividades
existentes, enquadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento
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 condicionantes
determinados para a Operação;
2.11 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;
2.12 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;
2.13 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;
2.14 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;
2.15 Resíduos: são restos provenientes de quaisquer atividades ou processos de origens
industrial, hospitalar, comercial, agropecuária e outras, incluindo os lodos e cinzas provenientes
de sistema de controle de poluição ou de tratamento de água, no estado sólido, semissólido e/ou
líquido, não passíveis de tratamento convencional;
2.16 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,
acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, bem como a
proteção à saúde pública e ao meio ambiente;
2.17 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico
simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção
Civil;
2.18 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido
pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que possuem licença ambiental emitida
pelo órgão ambiental pertinente, no qual são fornecidas informações sobre o gerador, origem,
quantidade e descrição dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;
2.19 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 solicitação
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
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Toda Oficina Mecânica e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de Veículo Automotor
está sujeita à legislação ambiental especialmente em relação às emissões atmosféricas, efluentes
líquidos, 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 esgotos
(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
pesados, deverá ser composta por: Caixa Retentora de areia; Caixa Separadora de óleo; Caixa
Coletora de óleo e a Caixa de Inspeção. Todas as caixas deverão ser de modelo industrial com
placas coalescentes, certificadas pelo INMETRO;
- Tratamento secundário de águas residuárias: destinado a 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
removem 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,
escoar para a Caixa Separadora de água e óleo.
As Caixas de Areia, Separadora, Coletora de óleo e de Inspeção podem ser construídas em
alvenaria ou com anéis de concreto, devendo ser distribuídas de acordo com o pátio da oficina, o
número de boxes para lavagem e troca de óleo etc.
As caixas, situadas em garagens ou locais sujeitos ao tráfego de veículo, deverão ser providas de
tampas de ferro fundido reforçadas.
As caixas localizadas em passeios ou área verde podem ter suas tampas tanto em concreto como
em ferro fundido.
O fundo da Caixa de Inspeção deve ser feito com um enchimento de concreto e uma declividade
mínima de 1% (1 cm por metro), de modo a garantir um rápido escoamento e evitar a formação
de depósito.
Quando construídas em alvenaria, as caixas terão paredes mínimas de 20 cm e a dimensão
mínima de 60 cm, devendo ser revestidas de argamassa de cimento e ter fundo de concreto.
As tubulações de ligação deverão ter declividade mínima de 3% (3 cm por metro).
A distância máxima entre as Caixas de Areia e de Inspeção deve ser de 20 m.
As grelhas destinadas a coletar ou conduzir a água de lavagem de veículos ou oficinas mecânicas
não podem receber contribuição de água da chuva.
As Caixas de Inspeção terão dimensões mínimas de 60 cm, com 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 escoamento do excesso de água para posterior encaminhamento a destino ambientalmente
correto.
O óleo retirado da Caixa Coletora e os óleos lubrificantes devem ser acondicionados separadamente
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
disposição da fiscalização.
Deverão ser construídos diques de contenção para área de estocagem do óleo, de acordo com a
NBR-17.505 - Armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis, da ABNT
Para Atividades de PINTURA deverá, obrigatoriamente, ser implantada Cabine de Pintura com
ventilação/exaustão equipada com sistema adequado ao controle das emissões de material
particulado 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
acondicionados 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
dotados de tampas e estocados em área abrigada até o seu envio a sistemas de destinação
de resíduos 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
disposição da fiscalização.
A Atividade somente deverá entrar em operação se todos os sistemas de controle de poluição
estiverem implantados e em operação;
Os níveis de pressão sonora (ruídos) produzidos decorrentes da Atividade desenvolvida no local
deverão estar em conformidade com aqueles preconizados pela Resolução CONAMA n°.001/90
e suas alterações.
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Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle 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° 6-001 e
6-001A respectivamente, e em conformidade com o contido no Plano Municipal de Gestão de
Resíduos da Construção Civil – PMGRCC.
Quanto ao Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
Conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, os Geradores que se enquadrem na
modalidade de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, assim consideradas as definidas
nos incisos I e II do Art. 3o da Lei Complementar no123/06, desde que estas Atividades não
gerem resíduos perigosos, apresentarão PGRS na modalidade simplificada, conforme Termo de
Referência, ANEXO 03, do referido Decreto.
5 PORTE DA ATIVIDADE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo.
Constam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.
PORTE DA ATIVIDADE
Mínimo
Pequeno
Médio
Grande

PARÂMETRO
Área Construída Total (m2)
Até 100,00
De 100,01 até 500,00
De 500,01 até 1.000,00
Acima de 1.000,00

ATO ADMINISTRATIVO

LS, LSR

Obs.:Quando se tratar de Ponto de Referência, estas Atividades são passíveis de Dispensa de
Licenciamento Ambiental, mas, para tanto, deverão apresentar cópia do Contrato de Prestação
de Serviço.
6 DOCUMENTOS TÉCNICOS ESPECÍFICOS
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 Oficina Mecânica e Estabelecimento para Manutenção e Reparo de
Veículo Automotor, ANEXO 02;
c) Declaração, ANEXO 06;
d) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n°12345/15, quando couber;
6.2 Licença Simplificada – LS
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro 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
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordenadas
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
Autorização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;
a) Projeto do sistema a ser implantados para tratamento das águas residuárias contendo a
localização dos sistemas de separação de óleo bem como os detalhes dos dispositivos;
b) Projeto do sistema a ser implantado para a filtragem dos gases, no caso de atividade de pintura;
c) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, elaborado por profissional
habilitado;
d) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão
de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 04 ou 05;
e) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
f) 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;
g) 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.
6.2.1 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 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
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
a) Cópia da Licença Simplificada a ser renovada;
b) Cópia o Alvará de Funcionamento;
c) 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;
d) 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;
e) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
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estabelecidas na Licença Simplificada, informando se houve ou não ampliação ou modificação da
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;
f) 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;
g) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino final dos resíduos
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);
h) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitido 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
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.
6.3 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 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
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
h) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordenadas
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 profissional
habilitado;
o) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino final dos resíduos
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.
6.3.1 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 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 publicada
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
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, ANEXO 03, atualizado, elaborado por
profissional habilitado;
j) Cópia da comprovação do tratamento, retorno ao fabricante e/ou destino final dos resíduos
sólidos gerados na Atividade, incluindo baterias 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
estabelecidos na Licença Simplificada para Regularização, 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 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.
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 alteração
de atividade (alteração de atividade no mesmo imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da
alteração contratual que será registrada na JUCEPAR , acompanhada de cópia do contrato social
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de Licença de Operação ou
equivalente, deverá ser apresentada a cópia da alteração contratual registrada na JUCEPAR.
b) Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal,
pelas informações prestadas (conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA
caso deixe de ser 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 inscrição
e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante de endereço e declaração do responsável pela
empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal, pelas informações prestadas
(conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA caso deixe de ser enquadrado
na condição de Microempreendedor Individual.
8 OBSERVAÇÕES GERAIS
Caso a Atividade demande supressão de vegetação para sua implantação, o requerente deverá
solicitá-la atendendo ao estabelecido na Instrução 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
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
Para as Atividades que necessitem de serviços de terraplanagem deverá ser apresentado
juntamente com o RLA os projetos e detalhamentos referentes ao trabalho a ser efetuado,
com indicação da movimentação de terra 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
ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo,
referente a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas,
o interessado o encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo de Referência
correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental implantados, encaminhar
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da
readequação;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabelecida
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
referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras instituições envolvidas no licenciamento
ambiental em questão, sempre que entender necessário.
Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao 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. Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal.
DIVULGUE-SE
CUMPRA-SE
Ponta Grossa, janeiro de 2018.
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
Municipal 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

EDIÇÃO Nº 2.226 - PONTA GROSSA, SEXTA-FEIRA, 12 DE JANEIRO DE 2018
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 produzem resíduos quimioterápicos e/ou radioativos;
2.2 Serviços de Saúde: todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana
ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de campo; laboratórios
analíticos 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,
distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis
de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares.
(Resolução CONAMA 358/2005);
2.3 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente, 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
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
condicionantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com
as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;
2.6 Licença para Regularização de Atividade – LSR: expedida para Atividades existentes,
enquadráveis no Licenciamento Ambiental Municipal, dispensadas de licenciamento ambiental
estadual. Autoriza a Operação da Atividade, com as medidas de controle ambientais e
condicionantes determinados para a Operação;
2.7 Plano de Gerenciamento de Resíduos Serviços de Saúde: 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
simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção
Civil;
2.9 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido
pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que possuem licença ambiental emitida
pelo órgão ambiental pertinente, no qual são fornecidas informações sobre o gerador, origem,
quantidade e descrição dos resíduos e seu destino conforme ABNT NBR 15.113;
2.10 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
Municipal n° 10996/16. As Taxas Ambientais correspondentes constam na Lei Municipal n°
12345/15.
4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS
Esta instrução Normativa refere-se a Atividade denominada Serviços de Saúde, que apresentem
geração de resíduos de até 30 (trinta) litros por dia, exceto as que produzem resíduos
quimioterápicos e/ou radioativos.
Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle de 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° 6-001 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 Relatório 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.
Constam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.
PORTE DA ATIVIDADE
Pequeno

PARÂMETRO
Volume de resíduos
(litros / dia)
Acima de 5 até 30

ATO ADMINISTRATIVO
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 desta
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
deverá 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;
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e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
f) 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 informações 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
comprometida, 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
comprometida, 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 coordenadas
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
Autorização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;
a) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;
b) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde – PGRSS- Simplificado,
elaborado por profissional habilitado(1);
c) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão
de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado, ANEXO 03 ou 04;
d) 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.
e) 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; Locação,
situação e cobertura; Cortes, fachadas; Dimensões da obra, por meio de cotas nas plantas
apresentadas, inclusive o gabarito; Taxa de impermeabilização, incluindo todas as áreas a serem
ocupadas e pavimentadas (passeios, estacionamentos, etc.).
- Projeto de terraplanagem, com memorial descritivo.
- Em caso de Sistema particular de abastecimento de água: apresentar descrição do sistema
de abastecimento, estimativa da demanda de água e outras informações necessárias ao bom
entendimento do projeto. No caso de abastecimento por meio de poço, apresentar o projeto da
obra, os dados relativos à empresa responsável pela execução. Apresentar Dispensa de Outorga
ou Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná para
utilização de recursos hídricos.
- Em caso de Sistema particular de esgotamento sanitário: apresentar na descrição do sistema:
unidades componentes, disposição final do 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 dimensões, situação
dos equipamentos, tubulações, etc.
- Sistema de drenagem das águas pluviais: Detalhar os sistemas de reuso de água pluvial a serem
implantados incluindo memória de cálculo e 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.
a) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitida pelos Conselhos de Classe pertinentes;
b) 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;
c) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.:
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(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.
6.2.1 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
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
i) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes gerados pela Atividade
encontram-se ligados na Rede Coletora Publica de Esgoto, quando houver;
j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na Licença Simplificada, informando se houve ou não ampliação ou modificação da
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;
k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde - PGRSS, atualizado,
elaborado por profissional habilitado (1) (2);
l) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a 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
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) 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
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
i) Declaração da concessionária de Água e Esgoto de que os efluentes gerados pela Atividade
encontram-se ligados na Rede Coletora 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
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
j) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na Licença Simplificada para Regularização, 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 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
circulação, 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
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fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
Obs.:
(1) os Termos de Referencia específicos para PGRSS simplificado constam como anexo da
Instrução Normativa conjunta SMMA / SMS N° 001/2016, disponível no site da SMMA.
(2) conforme estabelecido no Decreto Municipal n° 10994/16, quando o 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.

Normativa:

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 alteração
de atividade (alteração de atividade no mesmo imóvel), poderá ser apresentada uma minuta da
alteração contratual que será registrada na JUCEPAR, acompanhada de cópia do contrato social
anterior registrado na JUCEPAR. Por ocasião da análise do pedido de Licença de Operação ou
equivalente, deverá ser apresentada a cópia da alteração contratual registrada na JUCEPAR.
b) Cópia do Comprovante de Optante pelo Simples Nacional (se optante);
c) Declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal,
pelas informações prestadas (conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA
caso deixe de ser 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 inscrição e de situação cadastral, RG, CPF, comprovante de endereço e
declaração do responsável pela empresa de que responde, sob as penas das Leis Civil e Penal,
pelas informações prestadas (conforme modelo), comprometendo-se ainda a informar à SMMA
caso deixe de ser enquadrado na condição de Microempreendedor Individual.

2 DEFINIÇÕES
2.1 Implantação de Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse Social: Atividade voltada
a implantação de habitações na modalidade conjunto de casa ou de prédios e prédios isolados
acima de 04 (quatro) pavimentos. Não se enquadra nesta Instrução Normativa o conjunto de casas
no qual todas as unidades possuam independentemente acesso direto para via pública, ou seja,
independem de portaria.
2.2 Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente, 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
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
condicionantes a serem atendidos bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com
as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pela SMMA;
2.4 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 Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC: projeto técnico
simplificado ou completo, conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no
Plano Municipal de Gestão de Resíduos da Construção Civil, que estabelece os procedimentos
necessários para o manejo e destinação ambientalmente adequados dos resíduos da Construção
Civil;
2.7 Controle de Transporte de Resíduos da Construção Civil - CTR: documento emitido
pelas empresas responsáveis pelo transporte dos RCC, que possuem licença ambiental emitida
pelo órgão ambiental 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.

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
ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo,
referente a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas,
o interessado o encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo de Referência
correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental implantados, encaminhar
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da
readequação;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabelecida
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
referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras instituições envolvidas no licenciamento
ambiental em questão, sempre que entender necessário.
Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao 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, janeiro de 2018.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente
______________________________________________________________________________

INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA - N°10 - 002A - SMMA

Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária
Atividade Específica: 002A - Implantação de Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse
Social.
O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas
na Lei Municipal n° 12345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental para
a Atividade denominada Implantação de Conjuntos Habitacionais, exceto os de Interesse
Social, nas áreas urbanas do Município de Ponta Grossa – Pr estabelece para esta Instrução

1 OBJETIVOS
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária para
o licenciamento da Atividade denominada Implantação de Conjuntos Habitacionais, exceto os
de Interesse Social. Definir parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem
como o respectivo Ato Administrativo a ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a
serem apresentados com as respectivas diretrizes.

3 INSTRUÇÕES GERAIS
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a solicitação
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.
Quanto aos Resíduos da Construção Civil - RCC:
a) o empreendedor deverá manter no local da obra os Controle 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° 6-001 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 Relatório de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – RGRCC, ANEXO 05.
5 CRITÉRIO DE PORTE
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo.
Constam também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos.
Atividade: Conjunto de casas e prédios:
PORTE DA ATIVIDADE
Pequeno
Médio
Grande
Excepcional

PARÂMETRO
Área Construída total (m²)
Até 2.000
De 2.000 até 10.000
De 10.000 até 40.000
Acima 40.000

ATO ADMINISTRATIVO
LS
LP, LI

Atividade: Prédios Isolados
PORTE DA ATIVIDADE
Pequeno
Médio
Grande
Excepcional

PARÂMETRO
Total de Apartamentos (N°)
Até 10
De 11 até 36
De 37 até 49
Acima de 49

ATO ADMINISTRATIVO
LS
LP, LI

Obs.:
a) A tabela em questão é aplicável para Atividade identificada como Prédios Isolados acima de
(04) quatro pavimentos.
b) Atividades com 04 (quatro pavimentos) ou menos 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 deverá
atender a legislação ambiental e demais pertinentes a Atividade.
6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO
6.1 Certidão de Inexigibilidade – CIa
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, ANEXO 02;
c) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social;
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou
em nome do proprietário/locador, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua
emissão;
e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
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f) Cópia do Alvará de Construção;
g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor
fixado na Lei Municipal n° 12345/15.
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 Conjunto Habitacional, ANEXO 02;
c) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;
d) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social;
e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou
em nome do proprietário/locador, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua
emissão;
f) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
g) Planta de Localização da área, com os vértices da poligonal indicados através de coordenadas
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) Projeto de implantação, elaborado por profissional habilitado;
i) 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;
j) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão
de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado e cadastrado na SMMA,
de acordo com o contido no ANEXO 03 ou 04;
k) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;
l) Projeto gráfico do sistema de detenção de águas pluviais, com reuso quando couber, incluindo
memória do dimensionamento hidrológico e hidráulico;
m) Projeto da área de implantação do Sistema de segregação e armazenamento dos resíduos
sólidos a serem gerados no decorrer da vida útil do empreendimento;
n) 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;
o) 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;
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.
Caso não seja utilizada a rede publica apresentar estudo preliminar do sistema proposto;
q) 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;
r) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;
s) 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;
t) 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
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, ANEXO 02;
c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou
em nome do proprietário/locador, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua
emissão;
d) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
e) Cópia da Licença Simplificada, a ser renovada;
f) Súmula de Concessão da Licença Simplificada publicada quando da sua expedição. As
publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais
– originais;
g) Declaração contendo a descrição dos dados alterados na licença já obtida e/ou o novo
cronograma de implantação da obra;
h) Súmula do Pedido de Renovação 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;
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.
6.3 Licença Prévia – LP
a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA, ANEXO 01, incluindo procuração caso o
requerente não seja o empreendedor;
b) Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional, 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) 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). Locar na planta as edificações
utilizadas no desenvolvimento da Atividade, distância de corpos hídricos, área de preservação
permanente, principal via de acesso.
f) Projeto Preliminar de implantação do conjunto habitacional, contendo o memorial descritivo,
elaborado por profissionais habilitados, acompanhado das respectivas ART’s, na forma da Lei,
contendo no mínimo:
- Plantas planialtimétricas, contendo caracterização da área quanto ao relevo, hidrografia
(rios, áreas úmidas, áreas de preservação 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 abastecimento de
água, energia elétrica, esgotamento sanitário, linha telefônica, acessos viários, áreas destinadas
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aos equipamentos sociais e de lazer;
- Inventário Florestal;
- Projeto Técnico para Corte de espécies arbóreas, ANEXO 06;
- Apresentação de no mínimo, 10 fotografias do local objeto da solicitação;
a) 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;
b) 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;
c) 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;
d) 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;
e) Certidão de viabilidade emitida pela concessionária dos serviços de Energia Elétrica;
f) 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;
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.
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 Conjunto Habitacional, ANEXO 02;
c) Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração);
d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, atualizada
em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão;
e) Documentação complementar do imóvel, se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais, constantes do Capítulo
I, Seção VIII do Decreto Municipal n° 10996/16;
f) Copia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social;
g) Cópia da Licença Prévia;
h) Súmula de Concessão da Licença Prévia, publicada quando da sua expedição. As publicações
impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – originais;
i) Cópia da Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos do Instituto das Águas do Paraná
para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em corpos
hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso;
j) Em caso de lançamento de efluentes na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar
Autorização da concessionária dos serviços de água e esgoto, informando a respectiva ETE;
k) Apresentação da anuência previa emitida da vigilância Sanitária Municipal para a Atividade;
l) Projeto de implantação das habitações, elaborado por profissional habilitado;
m) Planta topográfica;
n) 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;
o) Projeto da área de implantação do Sistema de segregação e armazenamento dos resíduos
sólidos a serem gerados no decorrer da vida útil do empreendimento;
p) Projeto gráfico do sistema de detenção de águas pluviais, com reuso quando couber, incluindo
memória do dimensionamento hidrológico e hidráulico;
q) Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, simplificado ou completo
conforme o enquadramento da Atividade nos critérios estabelecidos no Plano Municipal de Gestão
de Resíduos da Construção Civil, e elaborado por profissional habilitado e cadastrado na SMMA,
de acordo com o contido no ANEXO 03 ou 04;
r) Anotação de Responsabilidade do profissional habilitado para a elaboração dos documentos
técnicos, emitido pelos Conselhos de Classe pertinentes;
s) 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;
t) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidas na Licença Prévia, informando se houve ou não ampliação ou modificação da
Atividade, acompanhado de relatório fotográfico, elaborado por profissional habilitado;
u) 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;
v) 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 a regulamentação municipal
instituída conforme estabelecido no §3° do Artigo 35 do Decreto Municipal n° 10996/16.
6.4.1 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 Conjunto Habitacional, 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) Declaração contendo a descrição dos dados alterados na licença já obtida e/ou o novo
cronograma 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), conforme
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.
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Pra as Atividades que necessitem de serviços florestais deverão ser apresentados juntamente com
o RLA os estudos Floríticos e Faunístico pertinentes.
Deverão ser observadas as disposições da Lei nº. 11428/06, que dispõe sobre a utilização e
proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
Em se tratando da apresentação de Estudo pertinente a Atividade passível de licenciamento
ambiental municipal, mas, desvinculado do processo de licenciamento, como por exemplo,
referente a readequações ou melhorias de sistemas e medidas de controle ambiental implantadas,
o interessado o encaminhará a SMMA mediante protocolo que deverá conter:
a) requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;
b) cópia da Licença de Operação ou de Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental (TAC);
c) estudo Ambiental em 02 (duas) vias, apresentado de acordo com o Termo de Referência
correspondente;
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental implantados, encaminhar
o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando o motivo da
readequação;
e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) estabelecida
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
referentes ao empreendedor, a Atividade, ou a outras instituições envolvidas no licenciamento
ambiental em questão, sempre que entender necessário.
Situações não contempladas nesta IN devem ser esclarecidas junto ao 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 de
que trata, assim como os afetos aos procedimentos por ela demandados.
9 ANEXOS
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico desta Atividade, no site
SMMA.
• ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
• ANEXO 02. Cadastro de Atividade Conjunto Habitacional;
• ANEXO 03. 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, janeiro de 2018.
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS
Secretário Municipal de Meio Ambiente

DIVERSOS
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3. DA REMUNERAÇÃO
3.1.
De acordo com o estabelecido pela Portaria Interministerial nº 3, de 16 de março de 2016,
o valor da bolsa para os profissionais de saúde residentes é de R$ 3.330,43 (três mil,
trezentos e trinta reais e quarenta e três centavos) sujeitos aos descontos e retenções
tributárias e previdenciárias nos termos da lei.
3.2.
O pagamento de bolsas aos residentes está sujeito à aprovação por órgãos financiadores

______________________________________________________________________________

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE PONTA GROSSA
RESOLUÇÃO Nº 28/2017

Assunto:
Aprovação dos Projetos das
Entidades Socioassistenciais de Proteção
Social Especial de Alta Complexidade para
obtenção de recursos do SICONV
O Conselho Municipal de Assistência Social do município de Ponta Grossa, no uso das atribuições
que lhe confere a Lei nº 9.302/07, e alterações previstas na Lei n° 10.075 de 17/11/09
RESOLVE APROVAR em reunião ordinária realizada em 27 de julho, os projetos e valores das
entidades socioassistenciais de Proteção Social Especial de Alta Complexidade para obtenção de
recursos do SICONV, conforme segue:
Entidade Socioassistencial

Nº da Proposta
Valor Total
de Trabalho
Aquisição de mobiliário para reestrutu070583
R$ 37.856,67
ração dos dormitórios
Destinação do Recurso

Colmeia Espírita Cristã Abegail
Núcleo de Ponta Grossa da Cruzada
dos Militares Espíritas - Casa do Idoso
Paulo de Tarso
Asilo São Vicente de Paulo

Aquisição de 01 veículo

070583

R$ 37.856,67

Aquisição de mobiliário para
reestruturação dos dormitórios da ala
masculina

070583

R$ 37.856,67

070583

R$ 37.856,67

070228

R$ 190. 580,16

Associação Pontagrossense de EmanciAquisição de 01 veículo
pação para Deficientes
Aquisição de 01 veículo e equipaLar Institucional Guilherme Cavina
mentos

Sala de Sessões, 27 de julho de 2017
José Geraldo Berger - Presidente do CMAS
______________________________________________________________________________

EDITAL SMS/NEP N. 01/2018
PROCESSO SELETIVO PARA O CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL - SAÚDE COLETIVA – TURMA 2018

O Coordenador do Programa de Residência Multiprofissional – COREMU, no uso de
suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO e estabelece as normas do processo seletivo para o
preenchimento das vagas da Residência Multiprofissional em Saúde Coletivo, em conformidade
com as exigências do Regulamento deste Programa e da Resolução nº 1077 de 12 de novembro
de 2009 da CNRMS.
1. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA
1.1
Capacitar profissionais da área da saúde com conhecimentos, habilidades, competência
técnico cientificas e capacidade clínica para torná-los aptos a atuar no campo da Atenção
Básica em Saúde, respondendo as reais necessidades em saúde da população. Com
desempenhos de excelência nas seguintes áreas de competência: cuidado integral à
saúde (individual, familiar e coletivo), planejamento estratégico local, organização do
processo de trabalho em equipe multiprofissional e as abordagens interdisciplinares e
intersetoriais, e demais campos de atuação da saúde coletiva que visam à melhoria das
condições de vida da população e qualidade dos serviços de saúde.
2. DAS ÁREAS, NÚMERO DE VAGAS
2.1
O Programa oferecerá 25 (vinte e cinco) vagas para o Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde Coletiva, a serem preenchidas pelos candidatos que
atenderem aos requisitos para inscrição e forem aprovados em processo de seleção,
distribuídas conforme se segue:
Área

Número
de vagas

Enfermagem

05 (cinco)

Educação Física

04 (quatro)

Farmácia

04 (quatro)

Medicina
Veterinária

04 (quatro)

Odontologia

04 (quatro)

Serviço Social

04 (quatro)

Desenvolvimento do
Requisitos
curso
Graduação e/ou Bacharel
em Enfermagem
Licenciatura plena e/ou
Bacharel em Educação
Física
Graduação e/ou Bacharel
O curso terá duração de
em Farmácia / Farmácia
02 (dois) anos e será
Bioquímica
desenvolvido sob a forma
Graduação e/ou Bacharel de Treinamento em serviço.
em Medicina Veterinária
Graduação e/ou Bacharel
em Odontologia
Graduação e/ou Bacharel
em Serviço Social

4. DA INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO
4.1
Antes de inscrever-se, o candidato devera certificar-se de que preenche todos os
requisitos constantes neste Edital.
4.2
A inscrição no processo de seleção para o Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde Coletiva implicará a aceitação tácita das normas estabelecidas neste Edital e em
outros editais que forem publicados durante o processo seletivo, cujas regras, normas,
critérios e condições obrigam-se os candidatos a cumprir.
3.3
A partir de 19/01/18 estará disponível exclusivamente no site www.pontagrossa.pr.gov.br/
sms/ps-001-2018 a ficha de inscrição do candidato, que deverá ser impressa e preenchida
corretamente;
2.3
O valor da inscrição é de R$ 250,00 e deverá ser pago por meio de depósito identificado
no Banco do Brasil Agência 0030-2, conta corrente 60414-3 – Prefeitura Municipal de
Ponta Grossa CNPJ 76.175.884/0001-87;
3.5
Para efetivar sua inscrição, o candidato deverá entregar na secretaria do Núcleo de
Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde sito a Rua Alfredo Guimarães
Vilela, 383 - Jardim Carvalho, no período de 19/01/18 à 08/02/18, no horário das 13h às
17h, a ficha de inscrição devidamente preenchida e o original do comprovante de depósito
identificado;
3.6
O candidato que não entregar os itens acima descritos no prazo estabelecido não terá sua
inscrição efetivada.
3.7
A falta de um dos itens também acarretará na não validação da inscrição. A secretaria do
Núcleo de Educação Permanente não se responsabilizará pelo fornecimento de ficha de
inscrição impressa;
3.8
Não será aceita inscrição realizada, via fax e/ou via correio eletrônico.
3.9
O edital de homologação das inscrições será publicado conforme cronograma estabelecido
no item 8.1.
3.10
É de inteira responsabilidade do (a) candidato (a) manter, sob sua guarda, o comprovante
de inscrição, para posterior apresentação no dia da prova.
3.11
As informações prestadas no formulário de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato.
3.12
O candidato que se julgar amparado pelo Decreto no 3.298, de 20/12/99, publicado no
D.O.U. de 21/12/99, deverá informar em arquivo a ser anexado no ato da inscrição, o tipo
de deficiência de que é portador, apresentando até o dia 09/02/2017, à Coordenação do
Programa de Residência, por meio do e-mail: residenciamultipg@pontagrossa.pr.gov.br;
3.13
Laudo médico que ateste a espécie e o grau ou nível da deficiência, com expressa
referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença – CID,
bem como a provável causa da deficiência.
3.13.1 Os candidatos portadores de deficiência, que necessitarem de qualquer tipo de
atendimento diferenciado para realização da prova, deverão solicitar por meio do e-mail
residenciamultipg@pontagrossa.pr.gov.br;
3.14
O candidato portador de deficiência que não realizar a inscrição de acordo com o disposto
no item 3.13, não receberá atendimento especial, não terá sua prova especial preparada,
seja qual for o motivo alegado.
3.15
Os candidatos inscritos como portadores de necessidades especiais se aprovados no
Processo Seletivo serão avaliados conforme previsto art. 43 do Decreto no 3.298/99.
3.16
As informações prestadas na solicitação de inscrição são de inteira responsabilidade do
candidato.
3.17
A inscrição do candidato implicará ciência e tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas em editais.
3.18
A qualquer tempo poderá ser anulada a inscrição, as provas e a matrícula, por meio de
processo administrativo devidamente instaurado, ouvido o candidato, o que pode ocorrer
inclusive após a homologação do resultado da Seleção Pública, desde que verificada a
pratica de qualquer ilegalidade pelo candidato, tais como: falsidade nas declarações e/ou
quaisquer irregularidades nas provas e/ou nos documentos apresentados, entre outras.
4. PROCESSO SELETIVO
4.1
O processo de seleção será composto por uma única fase: prova objetiva.
4.2
A prova objetiva será constituída de 40 (quarenta) questões, de igual peso, sendo 15
(quinze) questões da área específica por área profissional; e 25 (vinte e cinco) questões
referentes a políticas públicas em saúde e modelos assistenciais em saúde, comum a
todas as áreas profissionais.
5. DA ENTREGA DOS DOCUMENTOS DA INSCRIÇÃO
5.1
No dia e horário da Prova Objetiva o candidato deverá entregar uma cópia ordenada e
encadernada em espiral, com os seguintes documentos:
a) Cópia simples da carteira de identidade;
b) Cópia simples do CPF;
c) Cópia simples do título de eleitor e da comprovação de quitação eleitoral;
d) Cópia simples do certificado de reservista (se couber)
e) Fotocópia autenticada do diploma ou do certificado ou do atestado de conclusão do curso de
graduação de acordo com o quadro do item 2.1 em escola reconhecida pelo Ministério da
Educação ou declaração de ser aluno regularmente matriculado no último ano do curso,
devendo apresentar, obrigatoriamente, no ato da matrícula, o comprovante de conclusão
do curso, com declaração de que ele é reconhecido pelo Ministério da Educação;
5.2
A documentação de que tratam as alíneas a, b, c, d, e deverão ser entregues ao fiscal
antes da realização da Prova Objetiva e a não apresentação desses documentos em
desacordo com o previsto implica na eliminação do candidato da Seleção Pública em
qualquer fase do processo seletivo.
5.3
Não serão aceitos documentos entregues fora do prazo estabelecido neste edital e nem
serão admitidos, em hipótese alguma, a inclusão de novos documentos após a data e
horários estipulados conforme item 5.1.
6. DA FORMA DE AVALIAÇÃO
A prova com questões objetivas será aplicada no dia 18 (dezoito) de fevereiro de 2018 (dois mil
e dezoito), domingo, com início às 09h30min (nove horas e trinta minutos) horário oficial
de Brasília/BR nas dependências da Escola Municipal Cel. Cláudio Gonçalves Guimarães
sito a Rua Bonifácio Ribas, 240 - Uvaranas, Ponta Grossa - PR
5.1
A prova objetiva será composta por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a, b, c, d)
sendo apenas uma considerada correta.
5.1.1
A Comissão de Seleção de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva recomenda o
conteúdo programático que consta no Anexo -2 do presente edital.
5.1.2
Para efeitos de estudos, é de inteira responsabilidade do candidato a escolha das obras
de referência bibliográfica relacionadas ao conteúdo programático exigido neste edital.
5.2
A prova objetiva poderá atingir, no máximo, peso 10 (dez).
5.3
A prova objetiva terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo para o preenchimento
da Folha de Resposta.
5.4
Questões anuladas por qualquer natureza serão computadas na nota final do candidato.
5.5
O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização da prova com
antecedência necessária de no mínimo 30 (trinta) minutos, obrigatoriamente munido de
lápis, borracha, caneta esferográfica transparente, com tinta preta ou azul, comprovante
de inscrição e documento original de identificação.
5.6
Serão aceitos para a identificação os seguintes documentos:
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5.6.0.1		
Carteira de Identidade – RG.
5.6.0.2		 Carteira Nacional de Habilitação – CNH.
5.6.0.3		 Carteira de Trabalho e Previdência Social.
5.6.0.4		
Carteira Profissional, emitida por conselhos regionais ou federações trabalhistas.
5.6.0.5		 Passaporte.
5.6.0.6		 Registro Nacional de Estrangeiros – RNE.
5.7
Em caso de perda ou roubo dos documentos, o candidato deverá apresentar Boletim de
Ocorrência no ato de identificação.
5.8
Será automaticamente eliminado do concurso o candidato ausente ou aquele que não
portar documento de identidade com foto especificados no item 6.7 do presente edital
durante a etapa de prova objetiva.
5.9
Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos,
nem a utilização de maquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de
calculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
5.10
Não será permitido, no dia da realização da prova, o uso de aparelhos eletrônicos (bip,
telefone celular, walkman, notebook, receptor, gravador, e outros aparelhos eletrônicos
que possam comprometer a segurança da Seleção).
5.11
O descumprimento da presente prescrição implicara a eliminação do candidato,
caracterizando-se como tentativa de fraude.
5.12
Não será permitida, durante a realização da prova objetiva, a utilização de gorros, bonés,
óculos escuros e relógios. Estes objetos deverão ser guardados pelos candidatos em local
que impeça sua visibilidade.
5.13
A Comissão de Seleção do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva
do Núcleo de Educação Permanente através da Secretaria Municipal de Saúde não se
responsabilizarão pela guarda de qualquer pertence do candidato.
5.14
Não será permitido o ingresso de candidatos, no local de realização das provas, após o
horário estabelecido para o seu início.
5.15
Após o ingresso, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de provas enquanto
estiver realizando-a, sem que haja autorização e sem estar acompanhado por um fiscal
identificado.
5.16
Será eliminado da Seleção o candidato que, durante a realização das provas, for
surpreendido comunicando-se com outro candidato ou terceiros.
5.17
Ao terminar as provas, o candidato entregara, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o
caderno de provas e o seu cartão resposta.
5.18
A correção da prova objetiva ocorrera apenas por meio do cartão de resposta e, por esta
razão, serão consideradas somente as respostas das questões transferidas para o cartão
resposta.
5.19
Em nenhuma hipótese haverá substituição do cartão resposta, por erro do candidato.
5.20
Não serão computadas as questões que estejam fora dos padrões assinalados no cartão
de resposta e nas seguintes condições:
5.20.0.7		
Contenham mais de uma resposta.
5.20.0.8		
Com emendas, rasuras, ainda que legível.
5.20.0.9		
Não estejam assinaladas dentro do espaço indicado.
5.20.0.10
Estejam em branco.
5.20.1		 O gabarito da prova objetiva será disponibilizado conforme cronograma explicitado
no item 8.1.
6. DA CLASSIFICAÇÃO FINAL
6.1
A classificação final dos candidatos será obtida pela pontuação alcançada pelos
candidatos na prova objetiva.
6.2
Serão considerados aprovados apenas os candidatos que alcançarem, no mínimo, a nota
5,0 (cinco), após correção da prova objetiva.
6.3
A classificação dos candidatos aprovados far-se-a pela ordem decrescente das notas
finais dos candidatos.
6.4
A
publicação do
resultado
final
ocorrerá
p o r
meio do
endereço
eletrônico www.pontagrossa.pr.gov.br/sms/ps-001-2018,
conforme cronograma explicitado no item 8.1.
6.5
Serão selecionados aqueles candidatos que, pela ordem decrescente de classificação,
preencherem o número de vagas oferecidas.
6.6
Caso ocorram desistências de candidatos selecionados, poderão ser chamados a ocupar
as vagas remanescentes outros candidatos aprovados, sendo respeitada a ordem de
classificação;
6.7
Em caso de empate, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem:
6.7.1
Renda familiar inferior a dez salários mínimos ou menor renda familiar (Lei nº 13.184/2015)
6.7.2
Idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos até o último dia de inscrição no processo
seletivo, conforme Art. 27, parágrafo único, do Estatuto do Idoso;
6.7.3
Maior idade.
7. DO CRONOGRAMA
7.1
As datas de realização das inscrições e sua homologação, das etapas do processo
seletivo, bem como da divulgação dos respectivos resultados, constam da tabela abaixo:
Etapa
Período de inscrições
Homologação das inscrições
Interposição de recursos
Realização da prova objetiva
Divulgação do gabarito
Interposição de recursos
Resultado da Prova Objetiva
Interposição de recursos
Resultado Final
Matrículas
7.2

Data
19/01/2018 a 08/02/18
09/02/2018
15/02/2018
18/02/2018
19/02/2018
20/02/2018
21/02/2018
22/02/2018
26/02/2018
28/02/2018

A divulgação dos resultados de todas as etapas será publicado por meio do endereço
http://www.pontagrossa.pr.gov.br/sms/ps-001-2018.

8. DOS RECURSOS
8.1
Formulário de recursos somente serão acolhidos se interpostos no prazo estipulado
conforme cronograma no item 8.1. e somente serão aceitos os recursos entregues
pessoalmente na secretaria do Núcleo de Educação Permanente sito a Rua Alfredo
Guimarães Vilela, 383 - Jardim Carvalho, das 13h00min às 17h00min.
8.2
Os recursos devem ser protocolados conforme modelo disponível no Anexo III do presente
edital com assinatura à próprio punho do candidato.
8.3
Os recursos referentes à prova objetiva serão apreciados pela Comissão de Seleção do
Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva.
8.4
É vedado a candidato acesso à sua prova e às provas dos candidatos concorrentes.
8.5
Não cabe pedido de reconsideração ou de revisão do resultado de recurso.
8.6
Será indeferido, liminarmente, o recurso que não estiver devidamente fundamentado, ou
for apresentado fora do prazo ou modelo.
8.7
Os recursos interpostos fora de prazo não serão admitidos nem analisados no mérito.
9. DA MATRÍCULA
9.1
Para efetivação da matrícula, os candidatos selecionados, deverão entregar os
documentos abaixo relacionados na secretaria do Núcleo de Educação Permanente sito a
Rua Alfredo Guimarães Vilela, 383 - Jardim Carvalho.
9.2
A matrícula será feita, única e exclusivamente no dia 28 de fevereiro de 2018, em primeira
chamada das 08h00min às 17h00min.
9.3
O candidato classificado no limite das vagas que não se apresentar para a matrícula
no dia, horário e local acima mencionado perdera o direito à vaga e serão chamados

candidatos remanescentes, de acordo com as vagas existentes.
A convocação inicial de candidato remanescente será feita por meio de Edital no site da
PMPG.
9.5
A matrícula dos candidatos convocados em segunda chamada, se houver, será realizada
por meio de Edital no site da PMPG.
9.6
No ato da matrícula, o candidato deverá comparecer pessoalmente, ou por meio de seu
procurador legal, munido dos seguintes documentos:
9.6.1
Cópia e original do Diploma de Graduação (com carimbo de reconhecimento) na área em
que concorreu;
9.6.2
O candidato aprovado poderá apresentar, no ato da matrícula, fotocópia autentificada do
certificado ou atestado de conclusão do curso de graduação, bem como o documento que
comprove que o mesmo esta reconhecido pelo órgão competente, o qual devera estar
devidamente datado e assinado. Neste caso a matrícula se dará em caráter precário e
provisório, até a apresentação do respectivo diploma.
9.6.3
Cópia e original do Histórico Escolar da Graduação.
9.6.4
Cópia e original da Certidão de Nascimento ou Casamento.
9.6.5
Cópia e original do R.G., RNE ou Passaporte.
9.6.6
Cópia do CPF e comprovante de regularidade, disponível em: http://www.receita.fazenda.
gov.br/aplicacoes/atcta/cpf/consultapublica.asp.
9.6.7
Cópia e original do Título de Eleitor (exceto se estrangeiro).
9.6.8
Cópia e original do Certificado de Reservista (exceto se estrangeiro).
9.6.9
Cópia e original de comprovante de inscrição no INSS/PIS/PASEP/NIT.
9.6.10 Declaração que não possui vínculo empregatício, disponível no Anexo VII do presente
edital.
9.6.11 Termo de Compromisso, disponível no Anexo VIII do presente edital.
9.6.12 Comprovante de Registro no Conselho de Classe da área pleiteada tal como Cédula de
Identidade Profissional expedida pelo Conselho de Classe ou comprovante de inscrição
no Conselho de Classe; exceto para os bacharéis em Saúde Coletiva.
9.4

10. INÍCIO DAS AULAS
10.1
As aulas de Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva iniciarão em 01
de março de 2018 em sala de aula a ser comunicada no Núcleo de Educação Permanente.
10.2
Os candidatos que não se apresentarem neste dia para início do curso serão considerados
DESISTENTES, sendo chamados os próximos remanescentes.
11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1
A seleção será organizada pela Comissão de Seleção do Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde Coletiva.
11.2
O candidato matriculado no Programa deve apresentar a Cédula de Identidade Profissional
da vaga a que concorreu no Conselho Regional do estado do Paraná, no prazo máximo
de 25 (vinte e cinco) dias após o início das atividades e após esse prazo, o candidato será
desligado do Programa.
11.3
O Curso terá a duração de 02 (dois) anos, com carga horária de 5.760 (Cinco mil
setecentos e sessenta horas) horas, distribuídas em atividades teóricas/praticas, sob a
forma de treinamento em serviço, equivalente a 60 (sessenta) horas semanais, com direito
a 30 (trinta) dias de férias a cada ano.
11.4
O residente multiprofissional em Saúde Coletiva terá dedicação exclusiva à Residência,
não podendo desenvolver outras atividades profissionais no período de realização da
mesma (Lei nº 11.129/2005 artigo 13, parágrafo segundo).
11.5
Devido a procedimentos de matrícula e cadastramento dos residentes ingressantes
poderá ter atrasos no pagamento das bolsas iniciais.
11.6
Será desclassificado e automaticamente excluído do processo seletivo, o candidato que:
11.6.1 Prestar declarações ou apresentar documentos falsos em quaisquer das etapas da
seleção.
11.6.2 Não apresentar toda a documentação requerida nos prazos e condições estipuladas neste
Edital.
11.6.3 Não confirmar a sua participação no Programa, na data especificada neste edital, no caso
de ser selecionado.
11.6.4 Não comparecer a quaisquer das etapas do processo seletivo nas datas e horários
previstos.
11.7
O acompanhamento dos editais, avisos e comunicados referentes ao concurso público
é de responsabilidade exclusiva do candidato, sobre os quais não poderá alegar
desconhecimento.
11.8
A documentação dos demais candidatos que foram aprovados na prova objetiva não
será devolvida. Ao inscrever-se no processo seletivo, o candidato reconhece e aceita
as normas estabelecidas neste Edital e no regulamento do Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde Coletiva.
11.9
Não será fornecida declaração de participação na Seleção.
11.10 Os casos omissos, não previstos no presente Edital, serão analisados pela Comissão
incumbida da realização da Seleção.
Ponta Grossa, 12 de janeiro de 2018
Carlos Eduardo Coradassi
Coordenador da COREMU/SMS

ANEXO I – FORMULÁRIO DE DADOS DO CANDIDATO

1. Profissão Concorrida:
(Marcar uma apenas)
2. Identificação do
Candidato
Nome completo:
Data de nascimento:
Sexo:
Nacionalidade:
RG/RNE:
CPF:
Assinatura:
3. Endereço para
correspondência
Rua e Número:
Bairro e CEP:
Cidade e Estado:
Telefone fixo:
Telefone celular:
E-mail:
E-mail alternativo:
Assinatura:

( ) Enfermagem ( ) Educação Física ( ) Serviço Social
( ) Odontologia ( ) Farmácia ( ) Medicina Veterinária

( ) Feminino

( ) Masculino

ANEXO II
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DA PROVA OBJETIVA DO PROGRAMA DE
RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COLETIVA
POLÍTICAS PÚBLICAS EM SAÚDE E MODELOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE – COMUM
PARA TODAS AS ÁREAS PROFISSIONAIS 1. Modelos técnico-assistenciais em saúde. 2. Clínica
Ampliada. 3. Redes Assistenciais. 4. Sistema Único de Saúde: Fundamentos, concepções,
instrumentos de gestão, financiamento. 5. Pacto pela Saúde. 6. Programas estratégicos de
atenção à saúde. 7. Planejamento em saúde: conceitos, correntes, o planejamento estratégico
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em saúde. 8. Avaliação em saúde: conceitos, aspectos, classificação e utilização da avaliação
em programas de saúde. 9. História das políticas públicas de saúde no Brasil. 10.Processo saúde
doença e modelos causais em saúde. 11.Política nacional de promoção a saúde. 12.Qualidade nos
serviços de saúde. 13.Vigilância à saúde. 14.Política Nacional de Atenção Hospitalar.
EDUCAÇÃO FÍSICA 1. Mecanismo de atrofia e hipertrofia muscular. 2. Respostas e adaptações
do sistema respiratório ao exercício físico. 3. Respostas e adaptações do sistema cardiovascular
ao exercício físico. 4. Exercício físico para grupos especiais. 5. Exercício físico para pessoas
com deficiência. 6. Medidas e avaliação em Educação Física. 7. Prescrição de exercícios
físicos para melhoria da aptidão aeróbia. 8. Prescrição de exercícios físicos para melhoria do
sistema neuromuscular. 9. Prescrição de exercícios físicos para populações com doenças
neurodegenerativas. 10.Componentes da aptidão física relacionados à saúde.
SERVIÇO SOCIAL 1. As dimensões da prática profissional do Serviço Social: teórico-metodológica,
ético-política e técnico-operativa. 2. O Projeto Ético-Político do Serviço Social: o Código de Ética e
a Lei da Regulamentação da profissão. 3. Estado e políticas públicas. 4. Serviço Social e Saúde.
5. Família contemporânea e os desafios para a área da saúde. 6. Intersetorialidade e Gestão em
rede. 7. Interdisciplinaridade e trabalho em equipe entre diferentes áreas do Conhecimento.
ENFERMAGEM – 1. Ética e Bioética em Enfermagem; 2. Fundamentos de Enfermagem: O
cuidado humanizado em saúde e em enfermagem. Sinais vitais. Administração de medicamentos
(noções de farmacologia, cálculo para dosagem de drogas e soluções, vias e cuidados na
aplicação, venóclise). Aplicação de calor e frio. Cuidados de enfermagem aos clientes portadores
de úlceras por pressão e/ou Feridas. Cuidados e manuseio de tubos, drenos, sondas e cateteres;
3. Metodologia da Assistência de Enfermagem: Sistematização da Assistência em Enfermagem,
Processo de Enfermagem; 4. Administração em Enfermagem: princípios e elementos de
administração, estrutura organizacional, supervisão, avaliação de desempenho, planejamento
de recursos humanos e materiais em enfermagem. 5. Biossegurança: Prevenção e controle de
infecção hospitalar 6. Saúde Coletiva: Vigilância em Saúde, Programa de prevenção, controle e
tratamento da hanseníase e tuberculose. Programa de controle da Hipertensão Arterial e Diabetes
Melittus. Programa Nacional de DST/AIDS. Calendário de vacinação da criança, do adolescente,
do adulto e do idoso. Saúde do adulto e do idoso: Cuidados de enfermagem nas situações clínicas
e agravos aos indivíduos e famílias
ODONTOLOGIA 1. Biossegurança aplicada à Odontologia. 2. Microbiota Bucal e Biofilme Dentário.
3. Controle Químico e Mecânico do Biofilme Dentário. 4. Exame Clínico voltado à Odontologia.
5. Principais exames complementares utilizados em odontologia: indicação e interpretação dos
resultados (exames imaginológicos, hemograma, coagulograma, sorologia, bioquímica do sangue,
antibiograma, biópsia e citologia esfoliativa). 6. Alterações estomatológicas decorrentes de
doenças sistêmicas ou da terapia utilizada. 7. Farmacologia e Terapêutica aplicada à Odontologia.
8. Noções gerais de Odontologia Hospitalar.
MEDICINA VETERINÁRIA 1. Núcleo ampliado da saúde da família e o Medico Veterinário 2. Ética
Profissional na Medicina Veterinária 3. Zoonoses emergentes 4.Controle da População animal 5.
Epidemiologia Aplicada a zoonoses 6. Resíduos de Serviços de Saúde 7. Segurança alimentar e
ambiental 8. Defesa Sanitária na Saúde Pública.

ANEXO III FORMULÁRIO PARA RECURSO
SELEÇÃO PARA O PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM
SAÚDE COLETIVA
EDITAL NEP/SMS - 01/2018

Prezados Senhores,
Eu, candidato (a) do processo seletivo para Curso de Pós-graduação em Residência
Multiprofissional em Saúde Coletiva, venho através deste apresentar o seguinte recurso:
Considerar no texto:
1)
Motivo do recurso (item do Edital que você considera que foi descumprido)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
2)
Justificativa fundamentada (diga por que você acha que o item foi descumprido)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
3)
Solicitação (com base na justificativa acima, apresente o que você pretende que seja
reconsiderado)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________
. Assinatura Data:
de
de 2018.
Observação: caso sinta necessidade, o(a) candidato(a) pode dissertar além do número de linhas
previstas neste formulário, bem como anexar demais documentos que julgar pertinentes.

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Eu,
, CPF
, declaro para os devidos fins, de acordo com o que rege as normas
do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Coletiva, que não possuo vínculo
empregatício, estando portanto, liberado(a) em tempo integral para as atividades que o curso
requer, e portanto liberado para receber a bolsa mensal do MEC, como único vínculo de fonte
pagadora.
Estou ciente de que declarar falsamente é crime previsto na Lei Penal e por ele responderei,
independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste
documento.
Ponta Grossa (PR),
de
de 2018.
Assinatura do Residente

ANEXO V
TERMO DE COMPROMISSO

Eu, tendo conhecimento que o Programa de Residência Multiprofissional em Saúde
Coletiva da Secretaria Municipal de Saúde de Ponta Grossa - PR, exige dedicação exclusiva e
o cumprimento de 60 horas semanais, comprometo-me em me dedicar, em tempo integral, ao
Programa.
Declaro que o compromisso firmado neste documento será cumprido.
Ponta Grossa (PR),

de

de 2018.
Assinatura do Residente

IPLAN

INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE
P O N TA G R O S S A

Edital de Entrada de Estudo de Impacto de Vizinhança e
de Relatório de Impacto de Vizinhança - EIV/RIVI
Nº 03/2018 – IPLAN

A Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, através do Instituto de Pesquisa de Planejamento
Urbano de Ponta Grossa, em cumprimento à Lei Municipal nº 12.447/2016, torna público que a
empresa Cosan Combustíveis e Lubrificantes S.A. portadora do CNPJ 33.000.092/0001-69,
protocolou o Estudo de Impacto de Vizinhança e o Relatório de Impacto de Vizinhança, conforme
consta no Processo nº 3530175/2017, do empreendimento denominado Posto de Combustíveis

ATOS DO MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA

15

e Centro Comercial Vitor, localizado na Avenida Souza Naves no2.578 , bairro Chapada, deste
município.
A solicitação de Audiência Pública deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias a partir da
publicidade do Relatório de Impacto de Vizinhança (RIVI) e do Estudo de Impacto de Vizinhança
(EIV), em acordo com o contido no Art.º. 8º da referida lei.
O EIV/RIV estará disponível no http://iplan.pontagrossa.pr.gov.br/.
Ponta Grossa, 11 de janeiro de 2018.
Ciro Macedo Ribas Junior
Diretor Executivo IPLAN

PROLAR

C O M PA N H I A D E H A B I TA Ç Ã O D E P O N TA G R O S S A
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018 - RATIFICAÇÃO E
TERMO CONTRATUAL

CONTRATANTE: COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE PONTA GROSSA – PROLAR, CNPJ
81.670.804/0001-08.
CONTRATADO: ELISEU SCHEIFER & CIA LTDA , CNPJ nº02.444.351/0001-17.
OBJETO: Aquisição de 03 (três) unidades de imagem para a impressora multifuncional Xerox
Workcentre 3615, para atender as necessidades da Companhia de Habitação de Ponta Grossa.
VALOR TOTAL: R$ 1.626,00 (um mil seiscentos e vinte e seis reais)
RECURSOS: Conta Corrente 996-1, Agência 0400 do Banco Caixa Econômica Federal.
FUNDAMENTO: Artigo 24, incisos II, da Lei Federal nº 8.666/93.
Ponta Grossa, 11 de janeiro de 2018.
DINO ATHOS SCHRUTT
Diretor Presidente - PROLAR
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