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INSTRUÇÃO NORMATIVA – LA- N°10- 003 - SMMA  
 
 
Grupo de Atividade: N° 10 - Atividade Imobiliária 
 
Atividade Específica: 003 - Parcelamento do solo urbano – Desmembramento 
 

 
O Secretario Municipal de Meio Ambiente, no uso de suas atribuições legais previstas na Lei Municipal n° 
12345/15, tendo em vista a necessidade de licenciamento ambiental para a Atividade Parcelamento do 
solo urbano – Desmembramento de imóveis localizados nas áreas urbanas do Município de Ponta Grossa 
– Pr estabelece para esta Instrução Normativa: 
 
 
1 OBJETIVOS 
 
Estabelecer, em caráter específico, instruções complementares e a documentação necessária para o 
licenciamento da Atividade denominada Parcelamento do solo urbano – Desmembramento. Definir 
parâmetros para a classificação da Atividade segundo o Porte bem como o respectivo Ato Administrativo a 
ser solicitado, e indicar os Estudos Ambientais mínimos a serem apresentados com as respectivas 
diretrizes. 
 
 
2 DEFINIÇÕES 
 
2.1 Parcelamento do solo urbano - Desmembramento: Atividade que consiste na subdivisão de gleba em 
lotes destinados ou não a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, ou seja, desde que 
não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou 
ampliação das já existentes; 
 
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 Planta planialtimétrica: representação em uma só planta das informações planimétricas e altimétricas 
de um terreno, obtidas de levantamentos topográficos. Sua finalidade é fornecer o maior numero possível de 
informações da superfície representadas para efeitos de estudo, planejamento e viabilização de projetos. A 
planimetria permite representar os acidentes geográficos (naturais e artificiais) do terreno em função das 
coordenadas planas enquanto a altimetria fornece a essas representações um elemento a mais, o qual 
possibilita a representação das curvas de nível; 
 
 
3 INSTRUÇÕES GERAIS 
Os procedimentos gerais aplicáveis ao trâmite, a documentação geral necessária para a 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. 
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4 INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 
 
As áreas objeto de licenciamento para Desmembramento devem estar adequadas as dimensões mínimas 
definidas pelo Município, para o zoneamento onde estiver localizada. 
 
As disposições da Lei nº. 11.428/06, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma 
Mata Atlântica são aplicáveis na análise do Desmembramento. 
 
Não poderão ser formados lotes não edificáveis por atingimento total de Área de Preservação Permanente – 
APP, ou parcial, se esta caracterizar inviabilidade de ocupação e uso do mesmo conforme índices 
estabelecidos para o zoneamento em que se encontre. 
 
Conforme as especificidades e a localização da área a ser desmembrada, a SMMA poderá solicitar inclusão 
de projetos de recomposição paisagística e outros estudos ou procedimentos que julgar necessários, nos 
termos da legislação pertinente. 
 
 
5 PORTE DA ATIVIDADE 
O Porte da Atividade será definido de acordo com o parâmetro constante do quadro abaixo. Constam 
também neste quadro os Atos Administrativos a serem requeridos. 
 

PORTE DA ATIVIDADE 
PARÂMETRO 

ATO ADMINISTRATIVO 
Área Inicial 

(m²) 

Pequeno até 2.500 

LS 
Médio De 2.500,1 a 5.000 

Grande De 5.000,1 a 10.000 

Excepcional Acima de 10.000 

 
 

6 DOCUMENTOS POR TIPO DE ATO ADMINISTRATIVO 
 
6.1 Licença Simplificada – LS 
 

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

 

b) Cadastro de Atividade Desmembramento, ANEXO 02; 
 

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

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

e) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, 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 planialtimétrica georreferenciada do imóvel em escala adequada, elaborada por profissional 
habilitado, com coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM ou Geográfica. Em ambos os 
casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS 2000. Apresentar curvas de nível eqüidistantes 2 (dois) metros 
entre si, plotando a divisão da área, as vias existentes, o uso atual do solo, remanescentes florestais as 
Áreas de Preservação Permanente existentes no imóvel (nascentes, margens de córregos, áreas 
úmidas, banhados, declividades). Locação da bordadura de bosque presente no imóvel, quando houver. 
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Indicação das árvores isoladas com diâmetro igual ou superior a 15 (quinze) cm, medindo a altura 
mínima de 1,30 metros dentro do imóvel e em bem público (passeio), e outros elementos relevantes 
para análise; 

 

h) Anuência expedida pela Vigilância Sanitária Municipal; 
 

i) Projeto de Desmembramento, elaborado por profissional habilitado, constando como informações 
mínimas: 

 - do lote existente: número da quadra e lote, inscrição imobiliária; 
 - do(s) lote(s) formado(s): área e cotas; 
 - os recursos ambientais existentes no terreno (hídricos; cobertura vegetal);  
 - pontos de referência próximos de modo a facilitar o acesso e a identificação da área em análise; 
 - nome dos confrontantes; 
 - indicar as principais ruas de acesso e as denominações oficiais; 
 - indicação do Norte Magnético. 
 
j) Memorial Descritivo do projeto de desmembramento, elaborado por profissional habilitado, contendo: 
 - características da área (topografia, recursos hídricos, cobertura vegetal);  
 - descrição das áreas protegidas por lei (faixa marginal dos corpos d’água naturais ou canalizados, 

nascentes, declividade superior a 30% e outras Áreas de Preservação Permanentes);  
 - área total e área a desmembrar; confrontantes;  
 - outras informações específicas da área. 
 

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

 

l) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal 
regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico

(1)
, conforme modelo constante da IN-

SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais; 

 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor fixado na 
Lei Municipal n° 12345/15, quando couber; 

 
Obs.: (1) o tramite para a publicação em meio eletrônico deverá atender ao estabelecido no §3° do Artigo 35 

do Decreto Municipal n° 10996/16. 
 
 
6.1.1 Renovação da Licença Simplificada – LS 

Obs.: a ser requerida quando ocorrerem alterações nas informações apresentadas para obtenção da licença 

expedida. 

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

 

b) Cadastro de Atividade Desmembramento, ANEXO 02; 
 

c) Cópia da Licença Simplificada, a ser renovada; 
 

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

 

e) Súmula do Pedido de Renovação de Licença de Instalação a ser publicada no Diário Oficial do 
Município e, em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico

(1)
, conforme modelo 

constante da IN-SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas 
através da apresentação dos respectivos jornais – originais;  

 

f) Declaração contendo a descrição dos dados alterados na licença já obtida e/ou o novo cronograma de 
implantação da obra; 
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g) Súmula de Pedido de Licença Simplificada, a ser publicada no Diário Oficial do Município e, em jornal 
regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico

(1)
, conforme modelo constante da IN-

SMMA/SMGF n° 001/2016. As publicações impressas deverão ser comprovadas através da 
apresentação dos respectivos jornais – originais; 

 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) no valor fixado na 
Lei Municipal n° 12345/15. 
 

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

7 OBSERVAÇÕES GERAIS 
Imagens disponibilizadas gratuitamente pelo Google Earth podem ser apresentadas apenas para fins 
ilustrativos e não substituem os mapas e as plantas elaborados por profissionais habilitados ou produzidos 
por órgãos oficiais. 
 
As plantas e projetos deverão ser disponibilizados em 2(duas) vias impressas assinadas pelos responsáveis 
técnicos e pelo contratante, e uma via em meio digital editável. 
 
Os arquivos em meio digital deverão ser apresentados, preferencialmente, nos formatos DXF, DWG ou 
DGN, desde que obedecidas às seguintes exigências:  

a) elaborar os desenhos como “polyline”, sem processo algum de suavização (“spline”); 
b) fechar os polígonos correspondentes às áreas definidas. 

 
A SMMA poderá solicitar ao requerente os documentos e/ou informações complementares 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 em questão, assim 
como os inerentes aos procedimentos por ela demandados. 
 
 

9 ANEXOS 
Os Anexos abaixo mencionados estão disponibilizados no link especifico desta Atividade, no site SMMA. 
 

• ANEXO 01. Requerimento de Licenciamento – RLA; 
• ANEXO 02. Cadastro de Atividade Desmembramento; 
 
 
 

DIVULGUE-SE 
CUMPRA-SE  
 

 

Ponta Grossa, dezembro de 2017. 
 
 

 
PAULO EDUARDO OLIVEIRA DE BARROS 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 


