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D E C R E T O  N.º 1 0. 9 9 6, de 01/02/2016 
 

DISPÔE SOBRE O LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL MUNICIPAL, ESTABELECE 
CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS GERAIS A 
SEREM ADOTADOS PARA AS ATIVIDADES 
POLUIDORAS, DEGRADADORAS E/OU 
MODIFICADORAS DO MEIO AMBIENTE, 
CONFORME ESPECIFICA. 
 

 
O PREFEITO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, Estado do Paraná, no 

exercício de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto nos incisos VIII e IX do 
Artigo 71 da Lei Orgânica do Município, no Artigo 191 da Lei Municipal n° 11.233, de 
27/12/2012, a Lei Municipal n° 12.345, 17/12/2015, além das demais normas federais, 
estaduais e municipais pertinentes; 

 
Considerando o disposto no Artigo 6° da Resolução CONAMA n° 237 de 19 de 

dezembro de 1997, no inciso VIII do Artigo 3° da Resolução do Conselho Estadual de 
Meio Ambiente n° 88, de 27 de agosto de 2013, e tendo em vista ainda o contido no 
protocolo n. 290160/2016, 

 
D E C R E T A 

 
CAPITULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
RELATIVAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 

 
Art. 1º.  Este Decreto estabelece, em cumprimento ao disposto no Artigo 6° da 

Resolução CONAMA n° 237 de 19/12/1997, incisos XIV e XV do Artigo 
9°; Artigo 13 e 20 da Lei Complementar Federal n° 140, de 08/12/2011, 
Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente n° 88, de 
27/08/2013, e Artigo 191 da Lei Municipal n° 11.233 de 27/12/2012, os 
critérios e procedimentos gerais a serem adotados para as Atividades, 
poluidoras, degradadoras e/ou modificadoras do Meio Ambiente, cujo 
Licenciamento Ambiental seja de competência do Município de Ponta 
Grossa. 

 
Seção I 

Definições Gerais 
 
Art. 2º.  Para os efeitos deste Decreto, adotam-se, as seguintes definições: 
 

I. Meio Ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permitem, obrigam e regem a vida 
em todas as suas formas; 

II.  Recursos Ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e 
subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os 
elementos da biosfera, a fauna e a flora; 

III.  Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de Atividades 
que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-
estar da população, crie condições adversas às atividades sociais e 
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econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as condições 
estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou lancem matérias ou energia 
em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos; 

IV.  Fonte de Poluição: qualquer atividade, sistema, processo, operação, 
maquinários, equipamentos ou dispositivos, móvel ou imóvel, que 
alterem ou possam vir a alterar o Meio Ambiente; 

V.  Impacto ambiental local: qualquer alteração das propriedades físicas, 
químicas ou biológicas do Meio Ambiente, causada por qualquer forma 
de matéria ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou 
indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem estar da população, 
as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e 
sanitárias do Meio Ambiente, a qualidade dos recursos ambientais ou 
que lancem matérias ou energia fora dos padrões de suporte do 
ambiente, dentro dos limites territoriais de um Município; 

VI.  Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, 
responsável direta ou indiretamente por Atividade causadora de 
degradação ambiental; 

VII. 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; 

VIII. Licença Ambiental: Ato Administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física 
ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar Atividades 
utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 
causar degradação e/ou modificação ambiental; 

IX.  Instrução Normativa - LA: documento, elaborado pela SMMA para cada 
Atividade a ser submetida a análise ambiental municipal para fins de 
licenciamento, contendo instruções gerais e específicas, parâmetros de 
classificação da Atividade segundo o porte e respectivo Ato 
Administrativo ambiental a ser requerido, além de documentos e  
Estudos ambientais mínimos a serem apresentados por ocasião de cada 
requerimento; 

X.  Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos 
aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e 
ampliação de uma Atividade, apresentado como subsídio para a análise 
do licenciamento requerido, tais como: Projeto de Controle de Poluição 
Ambiental, Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, Plano de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, Estudo de Impacto 
Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental, Plano de Recuperação de 
Área Degradada, entre outros; 

XI.  Cadastro de Usuário Ambiental: registro pelo qual o órgão ambiental 
competente terá um cadastro documental único, de todas as pessoas 
físicas ou jurídicas que utilizem os seus serviços; 

XII. Termo de Ajuste de Conduta - TAC: instrumento que tem por finalidade 
estabelecer obrigações do compromissário, em decorrência de sua 
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responsabilidade civil, de forma a ajustar a sua conduta às exigências 
legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 
extrajudicial; 

XIII. Termo de Compromisso - TC: instrumento que tem por finalidade 
estabelecer obrigações do compromissário, em decorrência de sua 
responsabilidade civil, de forma a ajustar a sua conduta às exigências 
legais para a realização de compensação ambiental, que terá eficácia de 
título executivo extrajudicial; 

XIV. Termo de Referência: documento com a finalidade de orientar a 
elaboração de Estudos Ambientais específicos, indicando as informações 
mínimas que deverão ser apresentadas, de modo a atender o previsto 
em legislações pertinentes ao tema tratado; 

XV.  Atividade: conjunto de ações passível de Licenciamento Ambiental 
desenvolvida por pessoa física ou jurídica de direito publico ou privado, 
denominada empreendedor, nas modalidades obra e/ou prestação de 
serviços efetiva ou potencialmente poluidora ou degradadora do meio 
ambiente; 

XVI. Atividade Florestal: compreende-se como Atividade Florestal, para 
efeito deste Decreto, a supressão de vegetação secundária em estágio 
inicial de regeneração em área urbana, o aproveitamento do material 
lenhoso, corte de espécies florestais nativas isoladas e plantadas em 
área urbana consolidada, supressão de espécies exóticas em Áreas de 
Preservação Permanente, conforme estabelecido em respectivas 
Instruções Normativas – AF, expedidas pela SMMA; 

XVII. Autorização Florestal: Ato Administrativo pelo qual o órgão ambiental 
competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 
florestal específicas, que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, 
pessoa física ou jurídica, para o desenvolvimento de Atividades 
Florestais; 

XVIII. Empreendedor: pessoa física ou jurídica responsável pela Atividade a 
ser submetida a análise ambiental; 

XIX. Requerente: pessoa física ou jurídica. Não sendo ela o próprio 
empreendedor, deverá portar procuração para tal finalidade; 

XX. Órgão Ambiental Estadual: Instituto Ambiental do Paraná – IAP; 
XXI. Órgão Ambiental Municipal: Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 

SMMA; 
XXII.  Comissão para Recursos de Licenciamento – CRL: instancia 

municipal vinculada a SMMA, instituída conforme Lei Municipal 
n°12345/15 com objetivo de analisar recursos das decisões 
administrativas de indeferimento e arquivamento de licenciamento 
ambiental bem como para casos omissos, pertinentes; 

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

 
 

Seção II 
Do Licenciamento Ambiental Municipal 

 
Art. 3º.  Os requerimentos de Licenciamento Ambiental Municipal estarão 

inseridos num dos seguintes enquadramentos: 
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I.  Licenciamento Ambiental para Atividade a ser implantada; 
 
II.  Licenciamento Ambiental para Atividade em funcionamento, sem este 

licenciamento. 
 

§1°.  A coordenação dos procedimentos contidos neste Decreto ficará a cargo 
do setor responsável pelo Licenciamento Ambiental na Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente - SMMA. 

 
§2°.   A SMMA expedirá Instrução Normativa especifica para licenciamento 

ambiental, de cada Atividade passível de Licenciamento Ambiental 
Municipal, compatibilizando o procedimento deste licenciamento com as 
etapas de Planejamento, Implantação e Operação. 

 
§3°.   Em cada Instrução Normativa serão estabelecidos parâmetros de 

classificação para o porte da Atividade com respectivos Atos 
Administrativos e procedimento para o seu requerimento, bem como os 
Estudos Ambientais pertinentes. 

 
Art. 4º.  A Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA no exercício de sua 

competência de órgão de controle ambiental municipal poderá expedir os 
seguintes Atos Administrativos de Licenciamento: 

 
I.  Para Atividade a ser implantada: 

a) Modalidade simplificada de licenciamento ambiental municipal: 
- Autorização Ambiental - AA (Anexo I), 
- Licença Simplificada – LS (Anexo II). 
 

b) Modalidade completa de licenciamento ambiental municipal: 
- Licença Prévia - LP (Anexo III), 
- Licença de Instalação - LI (Anexo IV), 
- Licença de Operação - LO (Anexo V). 
 

II.  Para Atividade já implantada: 
a) Modalidade simplificada de licenciamento ambiental municipal: 

- Licença Simplificada para a Regularização de Atividade - LSR 
(Anexo VI). 

b) Modalidade completa de licenciamento ambiental municipal: 
- Licença de Operação para a Regularização de Atividade - LOR 
(Anexo VII). 
 

§1º.  As Atividades passíveis de Licenciamento Ambiental Municipal, objeto 
deste Decreto, estão listadas na Tabela I do Anexo VIII; 

 
§ 2º.  O Licenciamento Ambiental é pré-requisito para liberação de alvarás de 

funcionamento e construção, e demais licenças municipais. 
 
§ 3º.  Os Atos Administrativos expedidos pela SMMA são intransferíveis e 

deverão ser mantidos obrigatoriamente no local de operação da 
Atividade; 
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Art. 5°.  Para a Atividade passível de dispensa de Licenciamento Ambiental 
Municipal poderá ser solicitada à SMMA uma Certidão de Inexigibilidade 
- CI, Anexo IX deste Decreto, de acordo com o interesse do proprietário. 

 
§1°.  A Certidão de Inexigibilidade – CI de Licenciamento Ambiental Municipal 

é o Ato Administrativo que será concedido após prévia certificação do 
não enquadramento da Atividade requerida como passível de 
Licenciamento Ambiental, conforme estabelecido na Tabela I do Anexo 
VIII deste Decreto, e mediante a aplicação das condicionantes e medidas 
de controle ambientais cabíveis, determinadas pela SMMA. 

 
§2°.  A Atividade objeto do caput deste artigo, não está isenta das demais 

Licenças e Autorizações legalmente cabíveis, bem como da observância 
do disposto nas normas ambientais vigentes, sujeitando-se o infrator, 
pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Federal 9.605/98. 

 
§3°.  Atividade que possua dispensa de Licenciamento Ambiental emitida pelo 

órgão estadual de meio ambiente - IAP dependerá de Licenciamento 
Ambiental Municipal caso se enquadre nas disposições deste Decreto. 

 
Art. 6°.  Os Atos Administrativos mencionados nos Artigos 4° e 5° deste Decreto 

serão emitidos em 3 (três) vias (1ª para o requerente; 2ª para processo e 
3ª para arquivo), utilizando os formulários pertinentes que integram a lista 
de Anexos deste Decreto. 

 
§1°  O numero de vias do caput deste artigo é aplicável para Licenças 

emitidas em protocolo físico. 
 
§2°  Atos emitidos via plataforma da REDESIM serão disponibilizadas para 

serem impressos pelo interessado de acordo com a sistemática própria 
desta plataforma. 

 
Art. 7º.  O prazo de validade e a possibilidade de renovação de cada Ato 

Administrativo referente ao Licenciamento Ambiental Municipal constam 
nas Tabelas III do Anexo VIII deste Decreto. 

 
§ 1º.  A SMMA poderá estabelecer prazo de validade diferenciado para os Atos 

Administrativos considerando a natureza e as peculiaridades 
excepcionais de cada Atividade, respeitado o prazo máximo estabelecido 
neste Decreto. 

 
§ 2º.   A Licença Prévia não é passível de renovação. 
 
§ 3º.  A renovação da Licença de Instalação e da Licença de Operação, bem 

como da Licença Simplificada, municipais, deverá ser requerida com 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias antes da expiração de 
seu prazo de validade, fixado na respectiva Licença Ambiental vigente, 
ficando este prazo de validade automaticamente prorrogado até a 
manifestação definitiva da SMMA. 

 
§ 4º.  Na renovação dos Atos Administrativos a SMMA poderá, mediante 

decisão motivada, aumentar ou diminuir o seu prazo de validade após a 
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avaliação do desempenho ambiental da Atividade no período de vigência 
anterior, respeitado o prazo máximo estabelecido neste Decreto. 

 
§ 5º.  Conforme estabelecido no Artigo 9° da Resolução CEMA 088/2013, as 

Atividades passíveis de licenciamento ambiental completo junto ao IAP, 
que passaram para competência do Município, serão conduzidas pelo 
órgão ambiental estadual até a primeira renovação da licença de 
Operação.  

 
§ 6º. As demais renovações da licença referida no § 5º deste artigo deverão 

ser requeridas junto à SMMA atendendo ao estabelecido neste Decreto, 
de modo que:  

 
a) para Licença de Operação não vencida deverá ser requerida a 

renovação desta, incluindo uma cópia da Licença de Operação 
expedida pelo IAP no rol de documentos estabelecidos na Instrução 
Normativa pertinente. 

 
b) para Licença de Operação vencida deverá ser requerida a Licença de 

Operação para Regularização da Atividade  - LOR, incluindo uma 
cópia da Licença de Operação expedida pelo IAP no rol de 
documentos estabelecidos na Instrução Normativa pertinente. 

 
 

 
Seção III 

Autorização Florestal Municipal 
 

Art. 8°.  Autorização Florestal – AF Municipal, (Anexo X): Ato Administrativo que 
deverá ser requerido entes do inicio de uma Atividade Florestal. 

 
§1°.  As Atividades Florestais passiveis de Autorização Florestal municipal 

estão listadas na Tabela II do Anexo VIII deste Decreto. 
 
§2°.  A validade da Autorização Florestal encontra-se discriminada por Tipo de 

Atividade na Tabela IV do Anexo VIII do presente Decreto. 
 
Art. 9°.  A Autorização Florestal para Atividades Florestais em área urbana 

deverá ser requerida via protocolo endereçado à SMMA, atendendo ao 
estabelecido nas Instruções Normativas especificas – AF/SMMA e 
contendo o Requerimento de Autorização Florestal – RAF (Anexo XI) 
devidamente preenchido, onde a SMMA, após a devida análise dos 
documentos apresentados, poderá expedir ou não expedir a Autorização 
Florestal requerida. 

 
§1°.  No caso de Atividade passível de Licenciamento Ambiental Municipal, a 

Autorização Florestal somente será expedida conjuntamente com a 
Licença Ambiental de Instalação ou a Simplificada, da Atividade. 

 
§2°.  Em se tratando de licenciamento via REDESIM, a Autorização deverá ser 

solicitada em processo físico e anexada a cópia do comprovante de 
protocolo neste sistema. 
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§3°.  Quando a solicitação implicar em supressão espécies constantes da lista 

de ameaçadas de extinção, o requerimento de Autorização Florestal 
deverá ser feito junto ao órgão estadual ambiental – IAP, e a Autorização 
obtida anexada ao requerimento da licença ambiental pertinente. 

 
§4°.  Todo requerimento referente à Atividade Florestal desenvolvida em área 

de expansão urbana, considerada aquela que teve perímetro demarcado 
após a data de início de vigência da Lei Federal n. 11.428/2006, deverá 
ser submetida previamente à análise do órgão ambiental estadual – IAP. 

 
§5°. Quando a Atividade mencionada no caput deste Artigo ocorrer em área 

rural a Autorização Florestal deverá ser requerida junto ao órgão 
ambiental estadual – IAP, atendendo neste caso aos procedimentos 
estabelecidos pelo mesmo. 

 
Art. 10.  Para todo tipo de Atividade Florestal deverá ser observado o contido na 

Lei Federal nº. 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da 
vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, na Lei Federal nº. 
11.284/2006, que dispõem sobre a gestão de florestas públicas, na Lei 
Estadual nº.11.054/1995 dispõe sobre as Florestas no Estado do Paraná, 
e o contido na Lei Federal nº. 12.651/2012, que dispõe sobre as Áreas de 
Preservação Permanente, Reserva Legal e Áreas Verdes Urbanas, 
assim como nas demais leis pertinentes. 

 
 

Seção IV 
Dos Procedimentos Administrativos para o Licenciamento Ambiental 

 
Art. 11.  Para a realização dos procedimentos administrativos relativo ao 

Licenciamento Ambiental Municipal, em todas as suas fases e 
enquadramentos, a SMMA: 

 
I.  Utilizará sua estrutura organizacional; 
 
II.  Utilizará critérios diferenciados para o licenciamento em função das 

características, do porte, da localização e do potencial poluidor e/ou 
degradador da Atividade, além de considerar os níveis de tolerância para 
carga poluidora na região solicitada para sua instalação, conforme 
estabelecido em Instrução Normativa específica; 

 
III.  Priorizará atendimento ao pedido de Microempresa e Empresa de 

Pequeno Porte, assim consideradas as definidas nos incisos I e II do Art. 
3o da Lei Complementar Federal no123/2006; 

 
IV.  Realizará as vistorias técnicas para avaliação da eficiência da 

implantação dos sistemas de controle ambiental através de técnicos 
habilitados lotados na própria estrutura, e/ou de órgão conveniados no 
caso de necessidade de apoio técnico; 

 
V.  Considerará os critérios de ocupação contidos na legislação estadual e 

federal na hipótese destas serem mais restritiva que a municipal, para o 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp123.htm#art3i
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Licenciamento Prévio das Atividades como loteamentos, edificações 
pluridomiciliares, meios de hospedagem, de ensino, comerciais e 
prestadoras de serviço; 

 
VI.  Condicionará o deferimento do licenciamento requerido à inexistência de 

passivos ambientais relativos ao imóvel, ao proprietário do imóvel e a 
Atividade; 

 
VII. Em caráter excepcional, firmará Termo de Ajustamento de Conduta – 

TAC (Anexo XII), que terá eficácia de título executivo extrajudicial, com a 
finalidade de ajustar a Atividade às exigências legais, mediante 
cominações, como pressuposto para o Licenciamento Ambiental 
Municipal, após análise técnica e jurídica; 

 
VIII. Em caráter específico, firmará Termo de Compromisso - TC (Anexo XIII), 

para a realização compensação ambiental; 
 
IX.  Constatada, em qualquer fase do procedimento de Licenciamento 

Ambiental, a existência de pendência judicial envolvendo o 
empreendedor, a Atividade ou o imóvel, a decisão administrativa será 
precedida de manifestação da Comissão para Recursos de 
Licenciamento – CRL, da SMMA; 

 
X.  Deferirá ou indeferirá, em decisão motivada, o licenciamento ambiental 

requerido. 
 
 
Art. 12.  A instauração do trâmite administrativo para o Licenciamento Ambiental 

Municipal se dará através da formalização do pedido na plataforma 
REDESIM, quando couber, ou mediante protocolo físico junto a SMMA 
enquanto não for disponibilizada outra plataforma específica, e seguirá 
em linhas gerais, as seguintes etapas: 

 
I.  Apresentação de Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA 

(Anexo XIV) pelo empreendedor ou requerente portador de procuração 
específica, acompanhado dos documentos de regularidades jurídica e 
fiscal, bem como projetos e Estudos Ambientais definidos na Instrução 
Normativa pertinente a cada Atividade; 

 
II.  Elaboração pela SMMA, quando couber, de Termo de Referência para a 

realização de Estudos Ambientais complementares por parte do 
empreendedor; 

 
III.  Análise pela SMMA dos documentos, planos, projetos e Estudos 

Ambientais apresentados e a realização das vistorias técnicas 
necessárias; 

 
IV.  Solicitação pela SMMA de esclarecimentos e complementações, em 

decorrência da análise dos documentos, planos, projetos e Estudos 
Ambientais apresentados, cujo não atendimento nos prazos estipulados 
acarretará o arquivamento do requerimento; 
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V.  Realização de Audiência Pública e/ou Reunião Pública, quando couber; 
 
VI.  Solicitação pela SMMA de esclarecimentos e complementações 

decorrentes de Audiências Públicas; 
 
VII.  Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer 

jurídico. 
 
Parágrafo único: O uso da plataforma REDESIM mencionado no caput caberá 

apenas ao primeiro licenciamento, onde poderá ser requerida à licença 
pertinente: Simplificada, Previa, de Instalação e de Operação, enquanto 
não estiver habilitada a solicitação de renovações por esta plataforma. 

 
Art. 13.  As exigências de complementação oriundas da análise mencionada no 

Inciso III do Artigo 12 deste Decreto serão comunicadas pela SMMA de 
uma única vez ao requerente, ressalvadas aquelas decorrentes de fatos 
novos, devendo o envio de resposta atender o prazo estabelecido no 
Artigo 14 deste Decreto. 

 
Parágrafo único: a SMMA comunicará o requerente através do endereço que o 

mesmo indicar em seu cadastro de usuário ambiental. 
 
Art. 14.  O requerente deverá atender à solicitação de esclarecimentos e 

complementações que serão formuladas uma única vez pela SMMA, 
dentro do prazo máximo de até 60 (sessenta) dias, a contar do respectivo 
recebimento ou ciência: 

 
I.  O prazo estipulado no caput deste artigo, em se tratando de 

esclarecimentos e complementações em decorrência da análise dos 
documentos, poderá ser prorrogado por mais 30 (trinta) dias, em caso de 
aprovação expressa pela CRL-SMMA, atendendo solicitação motivada 
do empreendedor, a qual deverá ser anexada obrigatoriamente ao 
procedimento administrativo em questão; 

 
II.  O prazo estipulado no caput deste artigo, em se tratando de 

esclarecimentos e complementações decorrentes de Audiências 
Públicas, poderá ser prorrogado, com aprovação expressa pela CRL-
SMMA, por mais 30 (trinta) dias, para atendimento pelo empreendedor 
aos questionamentos oriundos da Audiência Pública, podendo haver 
reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações 
não tenham sido satisfatórios; 

 
III.  O arquivamento do procedimento de Licenciamento Ambiental Municipal 

não impedirá a apresentação de novo requerimento, que deverá 
obedecer aos procedimentos, restrições e condicionantes estabelecidos 
para tal fim, mediante novo recolhimento integral da Taxa de 
Licenciamento Ambiental, conforme disposto na Lei Municipal 
n°12.345/2015; 

 
IV.  Excepcionalmente, após avaliação técnica da Comissão de Recursos de 

Licenciamento - CRL da SMMA, e mediante solicitação motivada do 
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interessado e protocolada junto a SMMA, poderá ser desarquivado o 
procedimento de licenciamento. 

 
Parágrafo único: O não cumprimento dos prazos estipulados neste artigo sujeitará 

o arquivamento do pedido de Licenciamento Ambiental Municipal quando 
requerido via protocolo físico e suspensão do trâmite quando em meio 
eletrônico.  

 
Art.15.  A SMMA terá um prazo de 6 (seis) meses para análise e deferimento ou 

indeferimento do licenciamento ambiental requerido, a contar da data do 
protocolo do requerimento, ressalvados os casos em que houver Estudos 
de Impacto específicos e/ou Audiência Pública, quando o prazo será de 
até 12 (doze) meses. 

 
§1°.  A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa 

durante a elaboração dos Estudos Ambientais complementares ou 
apresentação de esclarecimentos pelo empreendedor. 

 
§2°.  Os prazos estipulados no caput deste artigo poderão ser alterados, 

desde que justificados. 
 
§3°.  Caso o empreendedor necessite do Licenciamento Ambiental Municipal 

para dar continuidade em processos de financiamento ou participar de 
licitações, a SMMA expedirá ofício informando que o procedimento se 
encontra em trâmite. 

 
§4°.   Quando do indeferimento do Licenciamento Ambiental Municipal, a 

SMMA comunicará o requerente as justificativas técnicas e/ou legais 
pertinentes ao caso. 

 
§5°.   O requerente poderá recorrer da decisão administrativa de indeferimento 

à Comissão de Recursos de Licenciamento – CRL da SMMA 
observando-se o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados a partir da 
ciência, via protocolo físico. 

 
Art. 16.  Ao profissional responsável pela elaboração, implantação ou execução, 

de Estudos Ambientais, apresentados e aprovados pela SMMA, impõe-
se as seguintes exigências: 

 
I.  Apresentar, quando solicitado, Relatório de Assistência e Orientação 

Técnica de acordo com a periodicidade estabelecida pela SMMA quando 
da concessão do Licenciamento Ambiental Municipal; 

 
II.  Apresentar Relatório Técnico Final após a conclusão dos Estudos 

Ambientais, discriminando os resultados e particularidades da 
intervenção ocorrida atendendo os prazos de monitoramento 
estabelecido na Licença de Instalação; 

 
III.  Apresentar Relatório de Conclusão Técnica quando da transferência ou 

encerramento de responsabilidade técnica durante a execução do Estudo 
Ambiental em implantação, discriminando os resultados e 
particularidades das intervenções licenciadas e parcialmente realizadas. 



Publicado na edição n° 1.727 do Diário Oficial do Município nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2016.              11/58 
 

Neste caso, o empreendedor deverá apresentar novo registro de 
responsabilidade técnica para continuidade da execução. 

 
§ 1º.  Os relatórios deverão ser anexados ao procedimento administrativo de 

origem físico ou eletrônico. 
 
§ 2º.  O não cumprimento das exigências apontadas nos incisos deste Artigo 

caracterizará pendência técnica do responsável junto a SMMA e será 
comunicado ao respectivo Conselho de Classe para providências. 

 
Art. 17.  A apresentação de todo e qualquer Estudo Ambiental deverá atender aos 

critérios estabelecidos no Anexo XXIV deste Decreto, para qualquer fase 
do licenciamento em que o mesmo seja necessário ou em outras 
situações conforme exigência da SMMA quando da concessão do 
Licenciamento Ambiental Municipal. 

 
Art. 18.  Os Estudos Ambientais e projetos necessários ao procedimento de 

licenciamento deverão ser realizados por profissionais legalmente 
habilitados, às expensas do empreendedor, e comprovados através da 
apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou 
similares dos Conselhos de Classe pertinentes, devidamente quitada. 

 
§1°.  Os Estudos Ambientais sempre que solicitados deverão ser 

apresentados em meio digital e impresso, contendo o nome legível e a 
assinatura de toda a equipe técnica responsável por sua elaboração. 
Como medida de segurança, sugere-se ao coordenador da equipe 
rubricar todas as páginas do relatório apresentado. 

 
§2°.  Para licenciamento realizado na plataforma REDESIM os estudos 

mencionados no caput deste artigo serão apresentados em meio 
impresso apenas quando solicitado pela SMMA. 

 
§3°.  O empreendedor e os profissionais que subscrevem os Estudos 

Ambientais e projetos previstos no caput deste artigo serão responsáveis 
pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções 
administrativas e penais, sem prejuízo da responsabilização civil. 

 
Art. 19.  Por ocasião do requerimento de Licenciamento Ambiental Municipal 

serão anexados ao processo as seguintes Certidões e Cadastros, além 
dos demais documentos indicados na Instrução Normativa 
correspondente a Atividade objeto do requerimento: 

 
I. Certidão da Prefeitura Municipal (Anexo XV), declarando expressamente 

que o local e o tipo de Atividade estão em conformidade com a legislação 
integrante e complementar do Plano Diretor Municipal no tocante ao uso 
e ocupação do solo e que atendem as demais exigências legais e 
administrativas perante o Município; 

II. Certidão Negativa de Passivos Ambientais (Anexo XVI) relativos ao 
imóvel e a Atividade, emitida pela Promotoria de Meio Ambiente do 
Ministério Público e, IAP e IBAMA, quando couber; 

III. Certidão Negativa de Pendências Ambientais (Anexo XVII), relativas ao 
Proprietário, tais como débitos ambientais, descumprimento de termos 
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de compromisso ou ajustamento de conduta, descumprimento de 
medidas de proteção ambiental previstas em licenciamento, ausência de 
remediação, descontaminação, recuperação e desativação da fonte 
geradora de resíduos sólidos, expedida pelo Ministério Público, IBAMA e 
IAP, quando couber; 

IV. Cadastro de Usuário Ambiental; 
V. Cadastro da Atividade. 

 
§1° O Cadastro de Usuário Ambiental deverá ser feito no site da SMMA, 

enquanto o Cadastro da Atividade será em formulário constante da 
Instrução Normativa inerente a Atividade, expedida pela SMMA.  

 
§2° Ficam dispensados os cadastros referidos no §1° deste artigo quando o 

licenciamento ocorrer via REDESIM. 
   
Art. 20.  Quando o processo de licenciamento ambiental for físico não poderão 

ser protocoladas cópias de documentos enviados por fac-símile (fax), 
exceto em casos de extrema urgência, as quais deverão ser substituídas 
pelos originais, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de 
arquivamento. 

 
Art. 21. O Licenciamento Ambiental ainda vigente de Atividade que se enquadre 

numa das seguintes situações deverá ser Readequado mediante o 
procedimento abaixo: 

 
I.  Mudança de endereço: quando ocorrer a alteração do endereço 

inicialmente apresentado para uma Atividade, deverá ser requerido um 
novo Licenciamento Ambiental Municipal na modalidade que ela se 
enquadra, conforme indicado na Instrução Normativa correspondente; 

 
II.   Ampliações da estrutura física ou alterações definitivas nos processos de 

produção e/ou nos volumes produzidos pelas indústrias, e nos casos de 
ampliação ou alterações definitivas da estrutura física de Atividade não 
industrial: 

a) Deverá ser requerido junto a SMMA o Ato Administrativo previsto 
na modalidade de licenciamento que a parte ampliada ou alterada 
se enquadre, exceto a Autorização Ambiental, apresentando a 
documentação conforme estabelecido na Instrução Normativa 
aplicável a Atividade; 

b) Cabe ao empreendedor comunicar previamente ao setor 
competente na SMMA tais alterações ou ampliações e cabe a 
SMMA detectar casos de omissões quando do término da vigência 
do Ato Administrativo emitido ou, ainda, quando da solicitação de 
sua renovação; 

c) As alterações temporárias devem ser comunicadas pelo 
empreendedor a SMMA que diante de constantes reincidências do 
fato, deve rever o Ato Administrativo emitido para a referida 
Atividade, considerando as alterações como definitivas; 

d) Não necessitam regularização de Licenciamento Ambiental 
Municipal as obras e/ou reformas com a finalidade de melhoria da 
aparência da Atividade; 
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e) Quando da solicitação de renovação da Licença de Operação - LO 
ou da Licença Simplificada da Atividade as licenças emitidas no 
por ocasião da readequação mencionada serão incorporadas à 
mesma; 

f) Quando a ampliação que trata este inciso extrapolar o índice limite 
repassado pela Resolução CEMA n° 88/2013 como 
porte/classificação de competência do Município, esta deverá ser 
requerida junto ao IAP. 

 
III.  Alteração da razão social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da 

empresa: a readequação da licença vigente deverá ser requerida em 
qualquer fase do licenciamento: 

a) A concessão da readequação dependerá da manutenção das 
condições de zelo ao Meio Ambiente e produção tais como: 
matérias-primas, produtos, localização, processos produtivos, 
poluentes gerados, capacidade produtiva, entre outros; 

b) A readequação está condicionada à validade do Ato Administrativo 
a ser alterado, sendo o prazo do novo ato o que constar do Ato 
Administrativo anterior; 

c) Para a emissão do novo Ato Administrativo o requerente deverá o 
formalizar seu pedido mediante protocolo junto a SMMA contendo 
os seguintes documentos: 
1-  requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA (Anexo XIV), 

constando o número da Licença vigente; 
2-  declaração do interessado assumindo as condicionantes do 

licenciamento (Anexo 18); 
3- declaração do interessado da inexistência de passivos 

ambientais (Anexo 19); 
4-  cópia da carteira de identidade e do CPF do representante 

legal que está assumindo o licenciamento; 
5-  cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social da empresa 

que está assumindo o licenciamento (com última alteração); 
6- quando couber, alvará de funcionamento expedido pelo 

Município; 
7-  taxa de Licenciamento Ambiental conforme Lei Municipal n° 

12.345/2015. 
 

Parágrafo único: os procedimentos estabelecidos neste artigo deverão, quando 
aplicáveis, ser via plataforma REDESIM. 

 
Art. 22.   Em todos os requerimentos de Licenciamento Ambiental Municipal deve 

ser observado rigorosamente o disposto no Artigo 4º da Lei Federal nº 
12.651/2012 e alterações posteriores, e ainda, artigo 6º da Lei Estadual 
nº. 11.054/1995 com relação às Áreas de Preservação Permanente em 
áreas urbanas e rurais. 

 
Parágrafo único - Quando constatada Área de Preservação Permanente 

degradada, a SMMA tomará as medidas administrativas e legais 
necessárias para que o requerente proceda a sua recuperação. 
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Art. 23.  Em se tratando de Atividade que demande supressão de vegetação para 
sua implantação, o requerente deverá solicitá-la à SMMA utilizando o 
Requerimento de Autorização Florestal - RAF (Anexo XI). 

  
I.  Para a referida supressão, a SMMA após a devida análise poderá 

expedir ou não expedir a Autorização Florestal requerida; 
 
II.  Em se tratando de supressão espécies constantes da lista de ameaçadas 

de extinção, a Autorização Florestal o pedido deverá ser feito 
previamente junto ao órgão estadual ambiental – IAP. 

 
§1°.  O requerimento de Autorização Florestal deverá ser encaminhado junto 

com o requerimento de Licenciamento da Atividade, de tal forma que seu 
número seja vinculado a este para que a análise dos pedidos ocorra de 
forma concomitante. 

 
§2°.  O requerente deverá observar o estabelecido na Instrução Normativa – 

AF, elaborada pela SMMA, especifica para o tipo de Atividade Florestal a 
ser requerida. 

 
Art. 24.  Em se tratando de Atividade que demande movimentação de solo para a 

sua implantação, o requerente deverá preencher os campos específicos 
que constam no formulário para o Requerimento de Licenciamento – RLA 
da Atividade, incluindo demais documentos mencionados na Instrução 
Normativa pertinente a Atividade. 

 
Parágrafo único: Caso o licenciamento seja via REDESIM deverá ser informado no 

campo específico desta plataforma.  
 
Art. 25.  Em se tratando de Atividade localizada em áreas tombadas, será 

solicitado quando da análise do requerimento de licenciamento, que o 
requerente obtenha a Anuência Prévia emitida pelo Conselho Municipal 
de Patrimônio Cultural – COMPAC e/ou da Curadoria do Patrimônio 
Histórico e Artístico da Secretaria de Estado da Cultura ou do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, ficando sobrestado o 
prazo para a conclusão da análise do procedimento de licenciamento. 

 
Art. 26.  Em se tratando matéria que requeira parecer do órgão estadual 

ambiental – IAP será solicitado quando da análise do requerimento de 
licenciamento que o requerente o junte ao processo, ficando sobrestado 
o prazo para a conclusão da análise do procedimento de licenciamento. 

 
Art. 27.  No caso de inexistir regulamentação definida e a Atividade passível de 

Licenciamento Ambiental Municipal, em especial a de significativo 
impacto ambiental, estiver localizada em áreas de mananciais, em áreas 
de proteção ambiental (APA), no entorno de Unidades de Conservação, 
em áreas prioritárias ou áreas de relevante interesse ambiental, definidas 
por instrumento legal e ou infralegal deverão ser ouvidos: 

 
I.  Em áreas de mananciais, os respectivos Conselhos Gestores 

regulamentados; 
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II.  Em unidades de conservação, os respectivos Conselhos Gestores 
regulamentados; 

III.  Em áreas prioritárias e as de relevante interesse ambiental, o órgão 
ambiental competente; 

IV.  A manifestação de que trata o referido artigo deverá ser juntada ao 
processo de licenciamento ficando sobrestado o prazo para a conclusão 
da análise. 

 
Art. 28.   A SMMA, mediante decisão motivada, poderá modificar os 

condicionantes e as medidas de controle e adequação, suspender ou 
cancelar o Ato Administrativo deferidos para o licenciamento solicitado, 
quando ocorrer: 

 
I. Violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais; 
 
II. Omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram 

a expedição da licença ou da autorização; 
 
III. Superveniência de graves riscos ambientais e de saúde. 
 
 

Art. 29.   A SMMA, em caráter temporário e excepcional, sempre que o interesse 
público ou coletivo o exigir, poderá determinar, mediante ato motivado e 
sem prejuízo das penalidades pecuniárias cabíveis, a redução dos limites 
e condições de lançamento e disposição final das emissões gasosas, dos 
efluentes líquidos e dos resíduos sólidos estipulados no ato 
administrativo deferido para o licenciamento solicitado. 

 
Art. 30.   Será considerado no controle preventivo da poluição e/ou a degradação 

do Meio Ambiente, simultaneamente, os seguintes impactos ambientais: 
 

I. Nos recursos hídricos superficiais, subterrâneos ocasionados por 
efluentes líquidos, resíduos sólidos, sedimentos e contaminação por 
químicos e agroquímicos; 

 
II. No solo, ocasionados por disposição inadequada de resíduos sólidos ou 

efluentes líquidos, químicos e agroquímicos, uso indevido por Atividade 
não condizente com o local, bem como aqueles ocasionados por 
acidentes por produtos perigosos; 

 
III. Na atmosfera, ocasionados por emissões gasosas; 
 
IV. Sonoros, acarretados por níveis de ruídos incompatíveis com o tipo de 

ocupações destinadas às vizinhanças; 
 

V. Luminosos, acarretados por níveis de iluminação incompatíveis com o 
tipo de ocupações destinadas às vizinhanças. 

 
Art. 31.   A Implantação e/ou Operação da Atividade somente poderá ser iniciada 

após a emissão da respectiva Autorização Ambiental e ou Licença 
compatível, sujeitando-se o requerente no caso de descumprimento 
deste Artigo a imposição de penalidades administrativas e judiciais. 
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Parágrafo único - Iniciada a Implantação e/ou Operação de Atividade antes da 

emissão dos Atos Administrativos inerentes ao licenciamento solicitado, a 
SMMA comunicará o fato às respectivas entidades financiadoras, sem 
prejuízo da imposição de penalidades administrativas e judiciais. 

 
Art. 32.   Quando do encerramento da Atividade, poluidora, degradadora e/ou 

modificadora do meio ambiente, a SMMA deverá ser informada através 
de procedimento protocolado e dirigido ao Secretário Municipal de Meio 
Ambiente, instruído com os seguintes documentos: 

 
I. Declaração do empreendedor informando o encerramento e a situação 

ambiental da Atividade, inclusive a existência ou não de passivo 
ambiental, Anexo XX; 

 
II. Cópia da carteira de identidade e do CPF do representante legal da 

empresa; 
 
III. Cópia do Ato Constitutivo ou do Contrato Social (com última alteração); 

 
IV. Cópia da Licença ou Autorização vigente; 

 
V. Certidão da empresa na Junta Comercial do Paraná; 

 
VI. Taxa de Licenciamento Ambiental conforme lei especifica. 
 

§ 1º.  A SMMA deverá emitir documento sobre as condições do encerramento 
da Atividade. 

 
§ 2°.  Desde que atendidas exigências legais ambientais o mesmo receberá a 

Certidão de Liberação Final, Anexo XXI. No caso de existência de 
passivo ambiental o encerramento da Atividade só se dará perante 
SMMA após o saneamento do passivo. 

 
Art. 33.   Para uma Atividade já licenciada, mas que por algum motivo esteja 

atualmente em desacordo com a legislação ambiental vigente poderá 
excepcionalmente ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta às 
exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título 
executivo extrajudicial. 

 
§1°.  Para casos de regularização de Atividades já em operação bem como 

para a renovação da Licença Simplificada ou da Licença de Operação, 
se for constatado o não atendimento dos padrões ambientais, em caráter 
excepcional a SMMA poderá firmar com o empreendedor Termo de 
Ajustamento de Conduta – TAC, com base no art. 5º, § 6º da Lei Federal 
7.347/1985, que terá eficácia de título executivo extrajudicial, com a 
finalidade de que este se ajuste às exigências legais para o tipo de 
empreendimento a ser regularizado, mediante cominações. 

 
 §2°.  Enquanto o Termo de Ajustamento de Conduta estiver vigente, o Ato 

Administrativo ambiental definitivo não poderá ser expedido; será emitida 
Licença de Operação em caráter precário. 
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Seção V 
Da Publicação das Súmulas 

 
Art. 34.  Resguardado o sigilo industrial, os pedidos de licenciamento ambiental, 

em qualquer de suas modalidades, sua renovação e a respectiva 
concessão da licença serão objeto de publicação resumida, denominada 
súmula, às expensas do empreendedor, conforme modelo aprovado pela 
Resolução CONAMA nº. 6, de 24/01/1986. 

 
§1°.  A súmula dos pedidos e das renovações, referidos no caput deste Artigo, 

deverão integrar o rol de documentos a serem apresentados a SMMA 
para instruir o procedimento de licenciamento requerido, assim como a 
súmula da licença concedida para fase que antecede o objeto do 
requerimento, quando esta fase existir. 

 
§2°.  A publicação da súmula da licença ambiental concedida deverá ser feita 

pelo empreendedor em até 30 (trinta) dias do deferimento e 
encaminhada pelo mesmo à SMMA para ser anexada ao procedimento 
de Licenciamento Ambiental Municipal que deu origem à licença, sob 
pena de invalidação do Ato Administrativo. 

 
Art. 35.  A publicação da súmula ambiental será no Diário Oficial do Município, 

bem como em jornal regional ou local de grande circulação, ou em meio 
eletrônico. 

 
§1°.  Para dar celeridade ao procedimento de licenciamento será aceito o 

protocolo da solicitação de publicação no Diário Oficial do Município, sem 
prejuízo da obrigatoriedade da comprovação da publicação antes da 
expedição da licença ambiental requerida. 

 
§2°.  As publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – em original. 
 
§3°.  A publicação em meio eletrônico se dará no site da SMMA, e será 

efetivada por esta Secretaria desde que tenha sido previamente 
publicada no Diário Oficial do Município. 

 
I. no modelo da súmula em meio eletrônico do site da SMMA constará, 

também, o numero da edição do diário Oficial que contem a publicação 
prévia. 

 
II. fica dispensada a comprovação da publicação da súmula em meio 

eletrônico. 
 
 

 
Seção VI 

Da Taxa de Licenciamento Ambiental Municipal 
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Art. 36.   A valoração do custo da Taxa de Licenciamento Ambiental será 
estabelecida de acordo com o disposto na Lei Municipal n° 12.345/2015. 

 
Parágrafo único - O pedido de Licenciamento Ambiental Municipal fica sujeito ao 

recolhimento da Taxa de Licenciamento Ambiental, sendo seu 
pagamento condição prévia para análise do pedido. 

 
Art. 37.   O valor da Taxa de Licenciamento Ambiental será apurado mediante a 

aplicação de alíquotas próprias às diversas modalidades de serviços 
públicos a serem prestados para o atendimento do requerimento, sendo 
que a somatória dos valores aferidos resultará no valor a ser recolhido 
pelo requerente, guardando a relação de proporcionalidade com o custo 
e a complexidade do serviço prestado. 

 
Art. 38.   A Taxa de Licenciamento Ambiental é compulsória, nos termos da Lei 

Municipal n°12.345/2015, e não poderá ser dispensada, salvo em casos 
expressos em lei, sendo que sua dispensa irregular ou aceite em menor 
valor obrigará o servidor a efetuar o respectivo recolhimento integral ou 
complementar, conforme a situação. 

 
Parágrafo único - Em caso de equívoco devidamente justificado, será providenciada 

junto ao empreendedor a regularização da Taxa de Licenciamento 
Ambiental, nos termos da lei. 

 
Art. 39.   A Taxa de Licenciamento Ambiental será devida por ocasião do 

requerimento dos Atos a ela pertinentes, sendo utilizada o custo da VR – 
Valor de Referencia, da data do efetivo pagamento. 

 
§1°.   As taxas referente à Autorização Florestal, e aos demais serviços 

ambientais constantes neste Decreto terão seu valor estipulado em 
tabelas específicas da Lei Municipal n°12.345/2015. 

 
§2°.   A apresentação e reapresentação de Estudos Ambientais e projetos 

técnicos inerentes a Atividade, mas, desvinculados do licenciamento 
ambiental estarão sujeitos ao recolhimento de taxa conforme o disposto 
na Lei Municipal n°12.345/2015. 

 
§3°.   São dispensados da taxa referente à Autorização Florestal os pedidos 

vinculados a licenciamento ambiental. 
 
 

Seção VII 
Das Cópias, Certidões ou Vistas de Processos Administrativos. 

 
 

Art. 40.   Os requerimentos de cópias de informações constantes de 
procedimentos administrativos inerentes a Licenciamento Ambiental 
Municipal serão protocolados e processados conforme as disposições da 
Lei Federal nº. 10.650/2003, desde que instruídos com os seguintes 
documentos: 
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I.  Formulário de Pedido de Cópias de Informações em Processos (Anexo 
XXII), devidamente preenchido, contendo justificativa e declaração na 
qual o requerente assume a obrigação de não utilizar as informações 
colhidas para fins comerciais; 

 
II. Cópia da carteira de Identidade (RG) e do CPF/MF; 
 
III. Comprovante de pagamento da Taxa Ambiental especifica instituída na 

Lei Municipal n°12.345/2015. 
 

§ 1º.  Para o caso do valor das cópias reprográficas excederem ao valor da 
taxa recolhida, o excedente será complementado pelo requerente. 

 
§ 2º.  O prazo para análise, decisão administrativa e atendimento aos 

requerimentos de cópias de processos administrativos é de 30 (trinta) 
dias a partir da data de seu protocolo. 

 
Art. 41.   Nos requerimentos para expedição de Certidões para a defesa de 

direitos e esclarecimento de situações, na forma da Lei Federal nº 
9.051/1995, os interessados devem fazer constar os fins e razões do 
pedido e apresentar no pedido: 

 
I.  Cópia da carteira de Identidade (RG) e do CPF/MF; 
 
II.  Comprovante de pagamento da Taxa Ambiental especifica instituída na 

Lei Municipal n°12.345/2015. 
 

Parágrafo único - As Certidões deverão ser expedidas no prazo de 15 (quinze) dias, 
a contar da data do protocolo do requerimento. 

 
Art. 42.   Os pedidos de cópias ou certidões que não estiverem devidamente 

instruídos conforme os Artigos 40 e 41 serão indeferidos pela SMMA. 
 
Art. 43.   Após a conclusão do procedimento administrativo concernente ao 

requerimento de cópias ou certidões, o mesmo deverá ser anexado ao 
respectivo procedimento administrativo objeto do pedido. 

 
Art. 44.   É facultada a consulta, na presença de um funcionário da SMMA, de 

qualquer procedimento administrativo que trate de matéria ambiental, 
assegurado o sigilo comercial, industrial, financeiro ou qualquer outro 
sigilo protegido por lei, bem como o relativo às comunicações internas 
dos órgãos e entidades governamentais, conforme disposto na Lei 
Federal n° 10.650/2003, mediante preenchimento do Formulário de 
Consulta (Anexo XXIII), assinado pelo interessado. 

 
 
 

Seção VIII 
Das Exigências para Casos Imobiliários Excepcionais na Instrução de 

 Processos Administrativos 
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Art. 45.  Para efeito deste Decreto, consideram-se casos imobiliários excepcionais 
aqueles em que os imóveis estejam em condomínio, em processo 
sucessório, em situação irregular perante o Estado, Poder Judiciário, 
entidades financeiras ou que possuam ônus averbados na matrícula, tais 
como pacto comissório, usufruto, etc. 

 
Art. 46.  Nos casos de imóvel hipotecado, a SMMA exigirá do requerente que 

providencie anuência prévia do credor da hipoteca. 
 
Art. 47.  Nos casos de imóveis em condomínio todos os condôminos que 

constarem na matrícula imobiliária devem anuir ao pedido no próprio 
requerimento, por anuência expressa a ser juntada ao procedimento 
administrativo ou procuração por instrumento público. 

 
Art. 48.  Nos casos de imóvel em sucessão por morte sem que se tenha iniciado o 

processo de inventário, o requerimento será formulado em nome do 
espólio, sendo exigida a certidão de óbito e anuência de todos os 
herdeiros no requerimento, por termo nos autos ou ainda por procuração 
por instrumento público e se houver menores, deverá ser juntado alvará 
judicial. 

 
Art. 49.  Nos casos de imóvel em processo de inventário, o inventariante poderá 

requerer a autorização em nome dos demais herdeiros, desde que 
comprove sua condição. 

 
Art. 50.  Nos casos de imóvel já inventariado e não registrado, a SMMA deverá 

exigir a apresentação do formal de partilha devidamente homologado. 
 
Parágrafo único - Estando o imóvel indiviso, deve constar a anuência dos 

condôminos nos termos do Artigo 54 deste Decreto. 
 
Art. 51.  Nos casos de imóvel com cláusula de usufruto vitalício averbado na 

matrícula, o requerimento será assinado pelo usufrutuário com anuência 
expressa do proprietário. 

 
Art. 52.  Nos casos de imóvel com cláusula de pacto comissório averbado na 

matrícula, será exigida a apresentação da anuência expressa dos 
transmitentes do imóvel. 

 
Art. 53.  Nos casos de imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, o 

requerimento deverá ser assinado pelo seu representante legal com 
apresentação do contrato social ou estatuto da empresa, ou ainda, 
certidão da Junta Comercial do Estado do Paraná. 

 
Parágrafo único - Não serão aceitos e/ou considerados requerimentos assinados 

por terceiros ou em nome de pessoas e/ou técnicos responsáveis, sem a 
apresentação de procuração do representante legal outorgando 
específicos ou plenos poderes para solicitar o Licenciamento Ambiental 
Municipal junto a SMMA. 
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Art. 54.  Nos casos de imóvel arrendado, o requerimento deverá ser formulado 
em nome do arrendatário, com anuência expressa do proprietário e 
instruído com a anexação do respectivo contrato. 

 
Parágrafo único: Encerrado o contrato de arrendamento o órgão ambiental deverá 

ser imediatamente comunicado para providências cabíveis. 
 
Art. 55.  Nos casos de imóvel registrado em nome do cônjuge não requerente, a 

anuência expressa do cônjuge proprietário deverá constar 
necessariamente do requerimento, com a anexação da certidão de 
casamento. No caso de imóvel registrado em nome de ambos os 
cônjuges, o requerimento deverá ser por eles assinados. 

 
Art. 56.  Nos casos de inexistência, por parte do requerente possuidor, de 

documento definitivo do imóvel (matrícula ou transcrição) do qual 
detenha a posse, deverá apresentar um dos seguintes documentos: 

 
I. Escritura pública de cessão de direitos possessórios ou declaração de 

confrontantes; 
 
II. Recibo comprovando a aquisição da posse e declaração de 

confrontantes; 
 
III.  Documento hábil expedido pelo Poder Público em caso de terras 

devolutas ou patrimoniais públicas. 
 
 

Seção IX 
Da Exigência de EIA/RIMA 

 
Art. 57.   Considerando o tipo, o porte e a localização, dependerão de elaboração 

de EIA/RIMA, a ser submetido à aprovação da SMMA, excetuados os 
casos de competência estadual e federal, o Licenciamento Ambiental 
Municipal de Atividades consideradas de significativo impacto ambiental, 
tais como: 

 
I.  Distritos industriais e zonas estritamente industriais – ZEI; 
 
II.  Projetos urbanísticos em áreas prioritárias para a conservação, 

legalmente instituídas; 
 
III.  Loteamentos, condomínios e conjuntos habitacionais de alta densidade 

demográfica quando situados em áreas prioritárias para a conservação, 
legalmente instituídas; 

 
IV.  Pólos turísticos quando situados em áreas prioritárias para a 

conservação, legalmente instituídas; 
 
V.  Qualquer Atividade que utilizar carvão vegetal, derivados ou produtos 

similares, em quantidade superior a dez toneladas por dia; 
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VI.  Projetos agropecuários quando se tratar de áreas prioritárias para a 
conservação legalmente instituídas, inclusive nas áreas de proteção 
ambiental; 

 
VII.  Nos casos de Atividades potencialmente lesivas ao Patrimônio 

Espeleológico, Geológico e Paleontológico Nacional; 
 
VIII. Extração de minérios. 
 

Parágrafo único: Dependerão também da elaboração de EIA/RIMA demais 
Atividades se assim estiver estabelecido nas suas respectivas Instrução 
Normativa. 

 
 

CAPÍTULO II 
Dos Atos Administrativos do Licenciamento Ambiental Municipal 

 
Art. 58.   A localização, construção, instalação, ampliação, modificação e operação 

de Atividade utilizadora de recursos ambientais no Município de Ponta 
Grossa, considerada efetiva e/ou potencialmente poluidora e/ou 
degradadora, capaz sob qualquer forma de causar degradação 
ambiental, dependerá de prévio Licenciamento Ambiental Municipal a ser 
solicitado junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA e, 
quando couber, do Instituto Ambiental do Paraná – IAP e Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - 
IBAMA, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis. 

 
Parágrafo único - As Atividades mencionadas no “caput” deste artigo estão 

contempladas na Tabela I do Anexo VIII deste Decreto. 
 

Seção I 
Da Autorização Ambiental – AA 

 
Art. 59.   A Autorização Ambiental deverá requerida antes da implantação da 

Atividade e tem por objetivos: 
 

I.  Aprovar a localização da Atividade; 
 
II.  Autorizar a instalação, operação e/ou implementação da Atividade de 

acordo com as especificações constantes dos requerimentos, cadastros, 
planos, programas e/ou projetos aprovados; 

 
III.  Estabelecer as medidas de controle ambiental e os demais 

condicionantes a serem cumpridas pelo requerente. 
 

Parágrafo único - A Autorização Ambiental é um ato administrativo aplicável apenas 
no caso de Atividade que possa acarretar alterações ao meio ambiente 
por curto e certo espaço de tempo, de caráter temporário, que não 
caracterizem instalações permanentes. 

 
Art. 60.  A Autorização Ambiental é passível de prorrogação, a critério da CRL - 

SMMA. 
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Seção II 

Da Licença Simplificada – LS 
 

Art. 61.   A Licença Simplificada – LS deverá ser requerida antes da implantação 
da Atividade e tem por objetivos: 

 
I. Aprovar a localização e a concepção da Atividade; 
 
II.  Atestar a viabilidade ambiental da Atividade; 
 
III.  Estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos 

nas fases de implantação da Atividade, respeitadas a legislação 
integrante e complementar do plano diretor municipal ou legislação 
correlata e as normas federais e estaduais incidentes; 

 
IV.  Autorizar sua instalação e operação de acordo com as especificações 

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

 
Art. 62.   A renovação de Licença Simplificada de uma Atividade deverá ser 

requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da 
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva Licença, 
ficando este automaticamente renovado até manifestação definitiva da 
SMMA. 

 
Parágrafo único - Quando do requerimento de renovação da Licença Simplificada, 

será exigida a apresentação dos relatórios periódicos dos trabalhos de 
monitoramento, controle e/ou recuperação ambiental previstos nas 
Licenças anteriores, devidamente assinados pelo técnico responsável. 

 
 

Seção III 
Da Licença Prévia – LP 

 
Art. 63.   A Licença Prévia deverá ser requerida na fase preliminar de 

planejamento da Atividade e tem por objetivos: 
 

I. Aprovar a localização e a concepção da Atividade; 
 
II. Atestar a viabilidade ambiental da Atividade; 
 
III. Estabelecer os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos 

nas próximas fases de implementação da Atividade, respeitadas a 
legislação integrante e complementar do Plano Diretor Municipal ou 
legislação correlata e as normas federais e estaduais incidentes; 

 
IV. Estabelecer limites e critérios para lançamento de efluentes líquidos, 

resíduos sólidos, emissões gasosas e sonoras no Meio Ambiente, 
adequados aos níveis de tolerância para a área requerida e para a 
tipologia da Atividade; 
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V. Exigir a apresentação de propostas de medidas de controle ambiental em 

função dos impactos ambientais que serão causados pela implantação 
da Atividade. 

 
Art. 64.   A Licença Prévia para Atividade considerada efetiva ou potencialmente 

causadora, de significativa degradação do meio ambiente, quando 
couber, dependerá de prévio Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), ao qual se dará publicidade, 
garantida a realização de Audiências Públicas de acordo com 
regulamentação específica. 

 
Art. 65.   A Licença Prévia não autoriza o início da implantação da Atividade. 
 
Art. 66.   A Licença Prévia não permite renovação. 
 
Parágrafo único - Vencido o prazo de validade da Licença Prévia, sem que tenha 

sido solicitada a Licença de Instalação, o procedimento administrativo 
será arquivado e o requerente deve solicitar nova Licença Prévia 
considerando eventuais mudanças das condições ambientais da região 
onde se requer a instalação da Atividade. 

 
Seção IV 

Da Licença de Instalação – LI 
 

Art. 67.   A Licença de Instalação deverá ser requerida após obtenção da Licença 
Prévia e antes da implantação da Atividade, tendo por objetivos: 

 
I. Aprovar as especificações constantes dos planos, programas e projetos 

apresentados incluindo as medidas de controle ambiental e, demais 
condicionantes previstas na Licença Prévia; 

 
II. Autorizar o início da implantação da Atividade e os testes dos sistemas 

de controle ambiental, sujeitos à inspeção da SMMA. 
 

Art. 68.   A Licença de Instalação somente poderá ser concedida para Atividade 
que já disponha de Licença Prévia - LP. 

 
Art. 69.   Durante a execução das obras de instalação, das medidas e/ou dos 

sistemas de controle ambiental, a SMMA poderá exigir relatórios que 
comprovem a conclusão das etapas sujeitas ao seu controle, bem como 
relatório do término das obras. 

 
Art. 70.   O empreendedor deve solicitar Renovação da Licença de Instalação, 

toda vez que a instalação da obra for se prolongar por prazo superior ao 
fixado na Licença. 

 
Parágrafo único - A renovação da Licença de Instalação deverá ser requerida com 

antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu 
prazo de validade, fixado na respectiva Licença, ficando este 
automaticamente prorrogado até manifestação definitiva da SMMA. 
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Seção V 

Da Licença de Operação – LO 
 

Art. 71.   A Licença de Operação deverá ser requerida após a obtenção da 
Licença de Instalação e antes do início efetivo da Atividade, tendo por 
objetivos: 

 
I.  Autorizar o inicio da Atividade; 
 
II.  A realização de vistoria por técnico habilitado da SMMA, com vistas à 

verificação do efetivo cumprimento do que constar das licenças 
anteriores como medidas de controle ambiental e as condicionantes 
determinadas para a Operação; 

 
Art. 72.   A renovação de Licença de Operação de uma Atividade deverá ser 

requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da 
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva Licença, 
ficando este automaticamente renovado até manifestação definitiva da 
SMMA. 

 
Parágrafo único - Quando do requerimento de renovação de Licença de Operação, 

será exigida a apresentação dos relatórios periódicos dos trabalhos de 
monitoramento, controle e/ou recuperação ambiental previstos nas 
Licenças anteriores, devidamente assinados pelo técnico responsável. 

 
 
 

Seção VI 
Licença para Regularização de Atividade – LSR ou LOR 

 
Art. 73.  A regularização ambiental de Atividade deverá ser requerida no caso de 

se tratar de Atividade já existente que ainda não esteja licenciada e cujo 
início de funcionamento comprovadamente tenha sido anterior a 1998, e, 
no caso de Atividade que possua dispensa do licenciamento emitida pelo 
órgão ambiental estadual - IAP antes da emissão deste Decreto e que 
nele esteja enquadrada como passível de Licenciamento Ambiental 
Municipal. 

 
Parágrafo único: A LOR poderá ser requerida também conforme estabelecido na 

alínea "b" do § 6° do Artigo 7°, deste Decreto. 
 
Art. 74.  Poderá ser requerida Licença Simplificada para Regularização de 

Atividade – LSR ou Licença de Operação para Regularização de 
Atividade - LOR, de acordo com o enquadramento estabelecido para o 
porte da Atividade na Instrução Normativa a ela correspondente. 

 
Art. 75.  Ambas as Licenças para Regularização de Atividades autorizam a 

operação da Atividade, desde que atendidas as medidas de controle 
ambientais e condicionantes determinados pela SMMA para sua 
operação. 

 



Publicado na edição n° 1.727 do Diário Oficial do Município nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2016.              26/58 
 

Art. 76.  Para a concessão da LSR e da LOR serão observados a localização, o 
passivo ambiental apurado e a possibilidade de se manter a Atividade em 
funcionamento, atendidos os limites, as condições e os padrões 
ambientalmente adequados e legalmente exigidos. 

 
Art. 77.  No caso da impossibilidade de emissão da licença requerida, poderá 

excepcionalmente ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta – TAC 
(Anexo XII) às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia 
de título executivo extrajudicial. 

 
§ 1º.  Para elaboração e assinatura do TAC serão necessárias avaliação 

técnica e manifestação da Procuradoria Geral do Município. 
 
§ 2º.  A liberação final das licenças para regularização de Atividades somente 

ocorrerá após o cumprimento das obrigações constantes do TAC. 
Enquanto o Termo de Ajustamento de Conduta estiver vigente será 
emitida uma licença em caráter precário. 

 
Art. 78.   A renovação da LSR e da LOR deverá ser requerida com antecedência 

mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de 
validade, fixado nas respectivas Licenças, ficando este automaticamente 
renovado até manifestação definitiva da SMMA. 

 
Parágrafo único - No requerimento de renovação das licenças do caput, será 

exigida a apresentação dos relatórios periódicos dos trabalhos de 
monitoramento, controle e/ou recuperação ambiental previstos nas 
Licenças anteriores, devidamente assinados pelo técnico responsável, 
assim como documentos adicionais constantes das Instruções 
Normativas IN-LA pertinente. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
Art. 79.   Todas as solicitações relacionadas com o presente Decreto deverão ser 

formalizadas através de requerimentos específicos, que serão 
obrigatoriamente protocolados na SMMA. 

 
§1°.   Os procedimentos inerentes às solicitações referidas no caput que não 

possam ser realizados na plataforma REDESIM deverão ser feitos em 
protocolo físico enquanto não for disponibilizada pelo Município 
plataforma específica, regulamentada por ato do poder executivo sob 
coordenação da SMMA. 

 
§ 2º.  Para a formalização dos requerimentos citados no caput deste artigo e 

para o fornecimento de informações cadastrais, o interessado deverá 
obrigatoriamente utilizar-se de formulários próprios, pré-impressos, 
instituídos pela SMMA para tal e disponíveis no site da SMMA, internet. 
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§ 3º.  O requerente deverá anexar ao pedido citado no caput deste artigo o rol 
de documentos estabelecidos neste Decreto e/ou Instrução Normativa – 
LA, pertinente. 

 
§ 4º.  Na instrução dos procedimentos administrativos é obrigatória aos 

funcionários da SMMA a utilização dos formulários instituídos 
oficialmente para cada modalidade e finalidade relacionadas ao 
Licenciamento Ambiental Municipal, ficando terminantemente proibida a 
utilização de quaisquer outros. 

 
Art. 80.   Conforme disposto no Artigo 72 da Lei Orgânica do Município, o 

Secretário Municipal de Meio Ambiente fica autorizado a: 
 

I.   Representar o Município nos Termos de Ajustamento de Conduta e de 
Compromisso Ambiental – TAC e TC respectivamente, como 
compromitente; 

 
II.   Expedir Instruções Normativas específicas através das quais serão 

estabelecidos critérios e procedimentos a serem adotados para cada 
Atividade que deverá ser submetida a análise de Licenciamento 
Ambiental Municipal, constante da Tabela I do Anexo VIII deste Decreto 
e as que vierem a ser incluídas a posteriore, assim como para Atividades 
Florestais conforme Tabela II, deste mesmo anexo. 

 
Parágrafo único - A elaboração das Instruções Normativas deverá tomar por base 

as instruções técnicas e resoluções em uso pelo órgão ambiental 
estadual – IAP, procedendo a adequações necessárias a realidade local 
com atenção as demais legislações pertinentes, em âmbito federal e 
estadual. 

 
Art. 81.   Caberá a SMMA a aplicação e fiscalização para o fiel cumprimento deste 

Decreto e das normas dele decorrentes. 
 
Parágrafo único: Situações afins não contempladas neste Decreto deverão ser 

submetidas à análise da equipe técnica do setor de Licenciamento 
Ambiental da SMMA. 

 
Art. 82.   Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

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

 
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA 

Prefeito Municipal 
 

DINO ATHOS SCHRUTT 
Procurador Geral do Município 
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ANEXO I – DECRETO N° 10.996/2016 
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ANEXO II – DECRETO N° 10.996/2016 
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ANEXO III – DECRETO N° 10.996/2016 
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ANEXO IV – DECRETO N° 10.996/2016 
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ANEXO V – DECRETO N° 10.996/2016 
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ANEXO VI – DECRETO N° 10.996/2016 
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ANEXO VII – DECRETO N° 10.996/2016 
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ANEXO VIII – DECRETO N° 10.996/2016 

 
    TABELA I – ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 
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ANEXO VIII – DECRETO N° 10.996/2016 
 
TABELA I – ATIVIDADES PASSÍVEIS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL 
(...continuação) 

 
 
 
TABELA II – ATIVIDADES FLORESTAIS PASSÍVEIS DE AUTORIZAÇÃO 
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ANEXO VIII – DECRETO N° 10.996/2016 
 

TABELA III - VALIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS INERENTES A LICENCIAMENTO 
 

ATO ADMINISTRATIVO - 
SMMA ATIVIDADES* PRAZO 

MÍNIMO PRAZO MÁXIMO 

Licença Simplificada – LS  
Simplificada para 
Regularização - LSR 

Todos os Grupos de 
Atividades previstos na 

Tabela 1 

_ 
 

06 (seis) anos, 
Renovável 

Licença Prévia - LP 
Todos os Grupos de 

Atividades previstos na 
Tabela 1 

_ 
 

02 (dois) anos,  
não Renovável 

Licença de Instalação - LI 
Todos os Grupos de 

Atividades previstos na 
Tabela 1 

_ 02 (dois) anos, 
Renovável 

Licença de Operação – LO 
 
Licença de Operação para 
Regularização - LOR 
 

Grupo de Atividade 3 _ 
Vide Anexo IV da 

Res. CEMA 
065/2008. 

Grupo de Atividades 6 _ 
02 (dois) anos, 
Renovável a 

Critério da SMMA 

Grupo de Atividades 1,8 _ 
04 (quatro) anos, 

Renovável a 
critério da SMMA 

Grupo de Atividades 
2,4,5,7,9,10 _ 

06 (seis) anos, 
Renovável a 

critério da SMMA 

Autorização Ambiental - AA Todos os Grupos 
Previstos na Tabela 1 

01 (um) 
mês 01 (um) ano 

Certidão de Inexigibilidade - 
CI 

Todos os Grupos 
Previstos na Tabela 1 _ 06 (seis) anos, 

Renovável 
Obs.: (*) Atividades contempladas no presente Decreto Municipal. 

 
 

TABELA IV – VALIDADE DE AUTORIZAÇÕES FLORESTAIS 
 
 

TIPO DE ATIVIDADE FLORESTAL PRAZO MÍNIMO PRAZO MÁXIMO 

Supressão de vegetação secundária em 
estágio inicial de regeneração em áreas 
urbanas. 

01 (um) mês 01 (um) ano renovável 
por 06 (seis) meses 

Aproveitamento de material lenhoso, para 
exemplares secos, em pé e/ou caídos 
naturalmente, em áreas de ocorrência de 
acidentes ambientais em áreas urbanas. 

01 (um) mês 01 (um) ano renovável 
por 06 (seis) meses 

Corte de espécies florestais nativas 
isoladas em áreas urbanas consolidadas. 01 (um) mês 01 (um) ano renovável 

por 06 (seis) meses 
Corte de espécies nativas plantadas em 
imóvel urbano. 01 (um) mês 01 (um) ano renovável 

por 06 (seis) meses 
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Supressão de espécies florestais exóticas 
em área de preservação permanente, para 
substituição com espécies florestais 
nativas, através de projeto técnico. 

De acordo com 
plano de 

execução do 
projeto técnico 

01 (um) ano renovável a 
critério da SMMA 

 
 

ANEXO IX – DECRETO N° 10.996/2016 
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ANEXO X – DECRETO N° 10.996/2016 
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ANEXO XI – DECRETO N° 10.996/2016 
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Verso do ANEXO XI - DECRETO N° 10.996/2016 
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ANEXO XII – DECRETO N° 10.996/2016 
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TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 
Poder Executivo Municipal inscrita no CNPJ/MF sob nº 76175884/0001-87, com sede na Av. 
Visconde de Taunay, 950, bairro da Ronda, na cidade de Ponta Grossa, neste ato 
representada por (nome do representante da SMMA e cargo: Secretário, Chefe de 
Departamento ou de Divisão), doravante denominado de COMPROMITENTE, e do outro 
lado, (nome do empreendedor), portador do CPF/MF n° (número do CPF) e do RG n° 
(número do RG/ESTADO), residente na (o) (endereço completo do empreendedor, rua, n°, 
bairro, CEP, cidade, estado), (nacionalidade, estado civil, profissão), doravante denominado 
de COMPROMISSÁRIO, nos termos do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei Federal n° 7.347/85 
e artigo 585, VII do Código de Processo Civil, e artigo 10 da Lei Federal n° 6.938/81 e artigo 
17 do Decreto Federal n° 99.274/90, celebram o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE 
CONDUTA, em caráter irrevogável, na forma estabelecida pelas cláusulas abaixo:  
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
Tem o presente TAC como objeto o ajustamento da conduta do COMPROMISSÁRIO às 
exigências legais ambientais vigentes, mediante a adoção de medidas específicas para sua 
regularização ambiental perante o órgão ambiental e a sociedade, visando obter as 
condições mínimas necessárias para a obtenção do competente licenciamento ambiental. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 
A fim de regularizar-se ambientalmente, o COMPROMISSÁRIO, assume perante a 
COMPROMITENTE as obrigações abaixo relacionadas, suspendendo-se, o processo 
administrativo de licenciamento ambiental, protocolado junto a esta SMMA, até o 
cumprimento integral das mesmas, considerando o prazo estipulado na Cláusula Terceira: 

- OBRIGAÇÃO 1 
- OBRIGAÇÃO 2 
- ..................................... 
- OBRIGAÇÃO n 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
O prazo para o cumprimento das obrigações assumidas na cláusula anterior será de 
(expressar numérica e por extenso o prazo concedido), podendo o mesmo ser prorrogado 
por mais (prazo excedente - que não deve ser superior a 50% do inicialmente concedido) 
dias pelo COMPROMITENTE, quando da impossibilidade do seu cumprimento em casos 
fortuitos ou de força maior, desde que requerido e devidamente justificado pelo 
COMPROMISSÁRIO por escrito e protocolado junto a SMMA, com antecedência mínima de 
(prazo para requerimento de prorrogação) dias da data de vencimento estabelecida para 
cumprimento do Termo ora firmado. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
Fica assegurado ao COMPROMITENTE o direito de fiscalizar o cumprimento das obrigações 
assumidas na cláusula segunda, sem prejuízo das prerrogativas do poder de polícia a ser 
por ele exercido, como decorrência da aplicação da legislação ambiental federal, estadual e 
municipal vigentes.  

 
PARÁGRAFO ÚNICO – Independente da fiscalização exercida pelo COMPROMITENTE 
obriga-se o COMPROMISSÁRIO a informar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a 
conclusão de cada uma das etapas previstas no cronograma - constante na Cláusula 
Segunda, o estágio de andamento das obrigações assumidas no presente Termo. 

 
CLÁUSULA QUINTA – CONCESSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL REQUERIDO 
Após verificação in loco, a COMPROMITENTE elaborará LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DO TAC por profissional habilitado, no qual constará expressamente se as 
obrigações assumidas foram cumpridas integralmente ou não pelo COMPROMISSÁRIO. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constando no Laudo de Verificação que as obrigações 
assumidas foram cumpridas integralmente e comprovada a inexistência de quaisquer óbices 
administrativos, técnicas e/ou legais para INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO da Atividade, dar-se-á 
continuidade no processo deliberativo de licenciamento ambiental requerido pelo 
COMPROMISSÁRIO. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO INADIMPLEMENTO 
O não cumprimento parcial ou integral das obrigações assumidas na cláusula segunda, 
dentro do prazo estabelecido na cláusula terceira, sujeitará o COMPROMISSÁRIO, além da 
perda do direito à continuidade do processo deliberativo de licenciamento ambiental previsto 
na Cláusula Quinta, à aplicação das penalidades e sanções cabíveis nos termos da Lei 
Federal n° 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais e de seu Decreto n° 6.514/08, sem prejuízo 
da reparação do dano ambiental causado (deve ser estabelecido valor de multa diária). 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A celebração deste TAC não impede a aplicação de quaisquer 
sanções administrativas e judiciais frente a futuro descumprimento pelo COMPROMISSÁRIO 
das normas ambientais vigentes. 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO – Enquanto perdurar a inadimplência, o COMPROMISSÁRIO não 
terá direito à obtenção de quaisquer Atos Administrativos ambientais, tais como: Anuências 
Prévias, Certidões Negativas, Licenciamentos e Autorizações Ambientais e/ou Florestais. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO 
O presente TAC tem eficácia de título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 5º, 
parágrafo 6º da Lei Federal n° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

 
CLÁUSULA OITAVA - DO FORO 
Fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Grossa – Paraná com exclusividade, para dirimir 
quaisquer questões provenientes do presente Termo. O presente TAC, depois de lido e 
acatado, é assinado em 03 (três) vias de igual teor, perante duas testemunhas, para que 
surta os devidos efeitos legais. 

 
Local e data:  (cidade, Dia de Mês de Ano) 

 
Nome e assinatura do representante da SMMA: 

 
Nome e assinatura do COMPROMISSÁRIO: 

 
Nome, assinatura e identidade da 1ª testemunha: 

 
Nome, assinatura e identidade da 2ª testemunha: 
Croqui da Propriedade, destacando a área objeto do ajustamento de conduta ambiental. 
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ANEXO XIII – DECRETO N° 10.996/2016 

 
TERMO DE COMPROMISSO - TC 

 
Pelo presente instrumento, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA, 
Poder Executivo Municipal inscrita no CNPJ/MF sob nº 76175884/0001-87, com sede na Av. 
Visconde de Taunay, 950, bairro da Ronda, na cidade de Ponta Grossa, neste ato 
representada por (nome do representante da SMMA e cargo: Secretário, Chefe de 
Departamento ou de Divisão), doravante denominado de COMPROMITENTE, e do outro 
lado, (nome do empreendedor), portador do CPF/MF n° (número do CPF) e do RG n° 
(número do RG/ESTADO), residente na (o) (endereço completo do empreendedor, rua, nº, 
bairro, CEP, cidade, Estado), (nacionalidade, estado civil, profissão), doravante denominado 
de COMPROMISSÁRIO, nos termos do parágrafo 6º do artigo 5º da Lei Federal n° 7.347/85 
e artigo 585, VII do Código de Processo Civil, e artigo 10 da Lei Federal n° 6.938/81 e Artigo 
17 do Decreto Federal n° 99.274/90, celebram o presente TERMO DE COMPROMISSO, em 
caráter irrevogável, na forma estabelecida pelas cláusulas abaixo:  

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Tem o presente TC como objeto o ajustamento da conduta do COMPROMISSÁRIO às 
exigências legais ambientais vigentes, mediante a adoção de medidas específicas para sua 
regularização ambiental perante o órgão ambiental e a sociedade e sua respectiva 
compensação, visando obter as condições mínimas necessárias para a obtenção do 
competente licenciamento ambiental. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 
 
A fim de regularizar-se ambientalmente, o COMPROMISSÁRIO, assume perante a 
COMPROMITENTE as obrigações abaixo relacionadas, suspendendo-se, o processo 
administrativo de licenciamento ambiental, protocolado junto a esta SMMA, até o 
cumprimento integral das mesmas, considerando o prazo estipulado na Cláusula Terceira: 
- OBRIGAÇÃO 1 
- OBRIGAÇÃO 2 
- ..................................... 
- OBRIGAÇÃO n 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 
O prazo para o cumprimento das obrigações assumidas na cláusula anterior será de 
(expressar numérica e por extenso o prazo concedido), podendo o mesmo ser prorrogado 
por mais (prazo excedente - que não deve ser superior a 50% do inicialmente concedido) 
dias pelo COMPROMITENTE, quando da impossibilidade do seu cumprimento em casos 
fortuitos ou de força maior, desde que requerido e devidamente justificado pelo 
COMPROMISSÁRIO por escrito e protocolado junto a SMMA, com antecedência mínima de 
(prazo para requerimento de prorrogação) dias da data de vencimento estabelecida para 
cumprimento do Termo ora firmado. 

 
CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
Fica assegurado ao COMPROMITENTE o direito de fiscalizar o cumprimento das obrigações 
assumidas na cláusula segunda, sem prejuízo das prerrogativas do poder de polícia a ser 
por ele exercido, como decorrência da aplicação da legislação ambiental federal, estadual e 
municipal vigentes.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO – Independente da fiscalização exercida pelo COMPROMITENTE 
obriga-se o COMPROMISSÁRIO a informar, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, após a 
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conclusão de cada uma das etapas previstas no cronograma - constante na Cláusula 
Segunda, o estágio de andamento das obrigações assumidas no presente Termo. 

 
CLÁUSULA QUINTA – CONCESSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL REQUERIDO 
Após verificação in loco, a COMPROMITENTE elaborará LAUDO DE VERIFICAÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DO TC por profissional habilitado, no qual constará expressamente se as 
obrigações assumidas foram cumpridas integralmente ou não pelo COMPROMISSÁRIO. 

 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constando no Laudo de Verificação que as obrigações 
assumidas foram cumpridas integralmente e comprovada a inexistência de quaisquer óbices 
administrativos, técnicas e/ou legais para INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO da Atividade, dar-se-á 
continuidade no processo deliberativo de licenciamento ambiental requerido pelo 
COMPROMISSÁRIO. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DO FORO 

 
Fica eleito o Foro da Comarca de Ponta Grossa – Paraná com exclusividade, para dirimir 
quaisquer questões provenientes do presente Termo. O presente TAC, depois de lido e 
acatado, é assinado em 03 (três) vias de igual teor, perante duas testemunhas, para que 
surta os devidos efeitos legais. 

 
Local e data:  (cidade, Dia de Mês de Ano) 

 
 
 

Nome e assinatura do representante da SMMA: 
 
 
 

Nome e assinatura do COMPROMISSÁRIO: 
 
 
 

Nome, assinatura e identidade da 1ª testemunha: 
 
 

 
Nome, assinatura e identidade da 2ª testemunha: 
 
 

Croqui da Propriedade, destacando a área objeto do termo de Compromisso Ambiental. 
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ANEXO XIV – DECRETO N° 10.996/2016 
(Frente) 

REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
DOCUMENTO DESTINADO À FORMALIZAÇÃO DO REQUERIMENTO PARA TODAS AS MODALIDADES DE LICENCIAMENTO 

DE ATIVIDADES POLUIDORAS, DEGRADANTES E/OU MODIFICADORAS DO MEIO AMBIENTE 
RLA 

  
 IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
RAZÃO SOCIAL (Pessoa Jurídica) ou NOME (Pessoa Física) 

 
 CNPJ OU CPF/MF Inscrição Estadual (Pessoa Jurídica) ou R.G. (Pessoa Física) 
  
 Endereço Completo Bairro 

  
 Município/UF  CEP  Telefone p/ contato 
   
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO DA SOLICITAÇÃO 
 Solicitação de Licenciamento Ambiental para a Atividade de: 

 

Distância da Área requerida até a sede da SMMA (km), (ida e volta):   

Nome da ENTIDADE FINANCIADORA e CNPJ:  

REQUERIMENTO : 
Ao Senhor 
Secretário Municipal de Meio Ambiente 
Ponta Grossa – Paraná 
 

O requerente supracitado, para a Atividade acima descrita, vem mui respeitosamente à presença de V.Sa. : 
1- Requerer para REGULARIZAÇÃO de Atividade ainda não licenciada, com inicio de funcionamento 
anterior a 1998, ou que possua despensa do licenciamento emitida pelo órgão ambiental estadual - IAP, 
antes da emissão do Decreto Municipal que dispõem sobre Licenciamento Ambiental Municipal. 

 
 LSR  LOR 

 2- Requerer para Licenciamento Ambiental 
 CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE – CI  LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI 

 AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL – AA  LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO 
 LICENÇA PRÉVIA – LP  LICENÇA SIMPLIFICADA – LS 
3- Requerer a RENOVAÇÃO da Licença: 

    N° da Licença vigente:........................................  LS  LI  LO  LSR  LOR 
4- Requerer a READEQUAÇÃO de Licença vigente 

    N° da Licença vigente: .......................................  LS  LP  LI   LO  LSR  LOR 
    Motivada por:  Alteração da Estrutura Física/ Produção  Alteração da Razão Social, Estatuto, Contrato Social 

5- Apresentar ESTUDO AMBIENTAL, referente ao processo n°:   

Preenchimento obrigatório em caso de movimentação de solo para implantação da Atividade: 

Volume de solo a ser movimentado (m³):   
Finalidade da movimentação:   

Endereço da área de extração do Solo   

Endereço de destino final:   

CONFORME ELEMENTOS CONSTANTES DAS INFORMAÇÕES CADASTRADAS E DOCUMENTOS EM ANEXO. 
 

DECLARA, outrossim, que conhece a Legislação Ambiental e demais normas pertinentes ao Licenciamento requerido, 
comprometendo-se a respeita-las. 
 

Nestes termos, pede deferimento. 

 LOCAL E DATA 

 
 Assinatura do Requerente 

 

 IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO (SE HOUVER) 
 Nome do técnico responsável  Qualificação profissional  
  
 N° Registro Conselho de Classe Região  POSSUI PENDÊNCIAS TÉCNICAS OU LEGAIS? 

  SIM  NÃO  TIPO:  
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ANEXO XIV – DECRETO N° 10.996/2016 
(Verso) 

ISENÇÃO DE TAXA AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 
 ÁREA RURAL* 

(*) DECLARAMOS para fim de isenção do Coeficiente de Vistoria que compõem a Taxa Ambiental, no imóvel supracitado, 
que mantemos residência fixa. 
 E, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, FIRMAMOS o presente. 

Local e data 
 
Assinatura do Requerente 

 
DECLARAÇÃO DE POSSE 
 

NÓS ABAIXO ASSINADOS, DECLARAMOS NA QUALIDADE DE CONFRONTANTES / CONDÔMINOS, PARA OS DEVIDOS 
FINS, QUE RECONHECEMOS A POSSE MANTIDA PELO REQUERENTE CUJA OCUPAÇÃO, MANSA, PACÍFICA É EXERCIDA 
SOBRE A ÁREA INFORMADA, CONFORME CROQUI / MAPA APRESENTADO EM ANEXO, SENDO AS DIVISAS DEFINIDAS E 
RESPEITADAS, INEXISTINDO QUAISQUER LITÍGIOS POSSESSÓRIOS, DIVISÓRIOS OU DOMINIAIS. 
E, PARA QUE SURTAM SEUS JURÍDICOS E LEGAIS EFEITOS, ASSINAM O PRESENTE. 
 

 LOCAL E DATA 

 
 Nome Legível Confrontante / Condômino – Norte  Nome Legível Confrontante / Condômino – Sul 

  
 Identidade RG Nº  CPF Nº  Identidade RG Nº  CPF Nº 

    
 Assinatura  Assinatura 

  
 Nome Legível Confrontante / Condômino – Leste  Nome Legível Confrontante / Condômino – Oeste 

  
 Identidade RG Nº  CPF Nº  Identidade RG Nº  CPF Nº 

    
 Assinatura  Assinatura 

  
 DETALHAMENTO DO ROTEIRO DE ACESSO AO IMÓVEL 
 

 Declaro NÃO possuir PASSIVO AMBIENTAL relacionado ao proprietário, ao imóvel ou a Atividade. 

 DECLARO ainda, que para todos os efeitos legais as informações acima prestadas são verdadeiras 

Local e data: 

 

Assinatura: 
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ANEXO XV – DECRETO N° 10.996/2016 
 

CERTIDÃO QUANTO AO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO  
(Emitida pelo Município) 

 
(Modelo) 

 
 
 
 
 

 
Declaramos à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Ponta Grossa - PMPG que a 
Atividade abaixo descrita, está localizada neste Município e que o Local e o Tipo de 
Atividade estão em conformidade com a legislação municipal aplicável ao Uso e 
Ocupação do Solo (n° do diploma legal pertinente), bem como atendem as demais 
exigências legais e administrativas perante este Município. 
 
 

Empreendedor: 

CPF/CNPJ: 

Nome da Atividade: 

Endereço: 

Bairro: 

CEP: 

Telefone: 

 
 
Local  e Data 
 
 
 
 
___________________________________ 
Nome, assinatura e carimbo do Prefeito Municipal  
e/ou, por delegação, do Secretário Municipal  
responsável pelo Uso do Solo do Município. 
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ANEXO XVI – DECRETO N° 10.996/2016 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PASSIVOS AMBIENTAIS 
 

(Modelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins que a Atividade de......................(tipo de 
Atividade), a qual tem como representante legal o Sr(a)....................., 
CPF/CNPJ ..................., bem como o Imóvel onde será implantada, situado a 
..(endereço completo).., não possuem registro de Passivo Ambiental em 
nossos arquivos. 
 
 
Local e Data 

 
 
 

______________________________________________ 
Representante legal do Órgão questionado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBS: 
 
*Esta certidão deverá ser fornecida em papel timbrado do órgão requisitado. 
 
** Em caso positivo, a declaração devera conter no mínimo os mesmo dados acima 
referidos, alem da descrição detalhada do passivo e situação do tramite do processo.  
 
*** Nos casos positivos em que já exista TAC, Anexar uma cópia do mesmo a certidão. 
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ANEXO XVII – DECRETO N° 10.996/2016 
 

CERTIDÃO NEGATIVA DE PENDÊNCIAS AMBIENTAIS DO 
EMPREENDEDOR 

(emitida pelo Ministério Público, IBAMA, IAP) 
 

(Modelo) 
 
 
 
 
Declaramos para os devidos fins que o Sr(a)...................., CPF/CNPJ 
......................., representante legal da Atividade: ............................(tipo 
de Atividade), situada........... (endereço completo)..,não possui registro 
de Auto de Infração Ambiental, Ação Judicial Ambiental, Termo de 
Ajustamento de Conduta, Termo de Compromisso, débitos em dívida 
ativa, ou quaisquer outros Débitos referente Processos Ambientais em 
nossos registros. 
 
 
 
 
Local e Data 

 
 
 

______________________________________________ 
Representante legal do Órgão questionado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: 
 
*Esta certidão deverá ser fornecida em papel timbrado do órgão requisitado. 
 
** Em caso positivo, a declaração devera conter no mínimo os mesmo dados 
acima referidos, alem da descrição detalhada da Pendência, e situação do 
tramite do processo.  
 
*** Nos casos positivos em que já exista pendência ambiental, Anexar uma 
cópia do processo de origem do Auto de infração ambiental, Ação Judicial 



Publicado na edição n° 1.727 do Diário Oficial do Município nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2016.              53/58 
 

Ambiental, Termo de Ajustamento de Conduta, Termo de Compromisso, 
Débitos em dívida ativa referente Processos ambientais. 

 
ANEXO XVIII – DECRETO N° 10.996/2016 

 
 
 

DECLARAÇÃO DO INTERESSADO ASSUMINDO AS 
CONDICIONANTES DO LICENCIAMENTO PARA SUA 

REGULARIZAÇÃO EM QUALQUER FASE. 
(readequação da licença ambiental vigente, em qualquer fase, 

devido a Alteração da Razão Social e/ou do Estatuto ou Contrato 
Social da empresa) 

 

(Modelo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eu.....................................,CPF/CNPJ.....................................,residente à 
Rua ............. nº......., Município:...............Declaro que assumo todas as 
responsabilidades administrativas, criminais e civil com relação às 
condicionantes referentes à Licença/Autorização nº.................., relativo a 
Atividade........................................(tipo de Atividade), 
situada..................(endereço completo), para efeitos de alteração da 
Razão Social e/ou Estatuto ou Contrato Social da Empresa, me 
comprometendo ainda a cumprir na integra as condicionantes e todos os 
prazos por elas definidas. 
 
 
 
 
Local e Data 

 
 

_________________________ 
      Assinatura do Requerente 
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ANEXO XIX – DECRETO N° 10.996/2016 

 
 

DECLARAÇÃO DO INTERESSADO DA INEXISTÊNCIA DE PASSIVOS 
AMBIENTAIS PARA IMÓVEIS 

(em casos de readequação da licença vigente devido a Alteração 
da razão social e/ou do Estatuto ou Contrato Social da empresa) 

 
(Modelo) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Eu......................,CPF/CNPJ...............,residente à Rua.................. 
nº.......Município:..........Declaro que não existe Passivo Ambiental 
referente aos imóveis ligados ao CPF/CNPJ supracitado, assim como ao 
imóvel alvo desta requisição de licenciamento, sendo assim me 
comprometo com a veracidade desta informação para todos os efeitos 
legais. 
 
 
 
Local e Data 
 
 

 
                               _____________________________ 

Assinatura do Requerente 
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ANEXO XX – DECRETO N° 10.996/2016 

 
 

DECLARAÇÃO DO EMPREENDEDOR INFORMANDO O 
ENCERRAMENTO DA  ATIVIDADE E A SITUAÇÃO AMBIENTAL DA 

ATIVIDADE, INCLUSIVE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE PASSIVO 
AMBIENTAL 

 
(Modelo) 

 
 
 
 
 
 
 

Eu...............................,CPF/CNPJ.........................residente à 
Rua............................ nº..................., Município:.................... Declaro que 
a Atividade relacionada à Licença/Autorização Ambiental 
nº................................... protocolada neste Município sob o 
nº............................estão encerradas, sendo assim exponho 
que...................... (descrever as condições do local e comprovar com 
fotos). Desta forma concluo que (Existe/ Não Existe) Passivo Ambiental 
na área. Sendo assim assumo a veracidade das informações 
supracitadas para todos os efeitos legais. 
 
 
Local e Data 
 
 
 
 
_____________________________ 
Assinatura do Requerente 
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ANEXO XXI – DECRETO N° 10.996/2016 
 

  

 
CERTIDÃO DE LIBERAÇÃO FINAL - CLF 

 
 
CLF - Nº: 
 
PROTOCOLO Nº:  

CERTIDÃO DE LIBERAÇÃO FINAL para ATIVIDADE protocolada sob o Nº: 

 

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com base na legislação ambiental e demais normas pertinentes, e tendo em vista no 
protocolado sob o numero a cima citado, expede a presente Certidão de Liberação Final, tendo em vistas as atribuições 
delegadas ao Município de Ponta Grossa através da Lei Complementar 140/2011, assim como a resolução CEMA 088/2013. 
IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE 
Razão Social (Pessoa Jurídica) ou Nome ( Pessoa Física) 

 

CNPJ/MF ou CPF/MF  Inscrição Estadual – Pessoa Jurídica ou R.G. – Pessoa Física 

  

Endereço Completo Bairro 

  

Município  CEP Telefone 

   

DETALHAMENTO DA CERTIDÂO: 

 

*Esta Certidão está vinculada a exatidão das informações apresentadas pelo interessado e não exime o 
empreendedor do cumprimento das exigências ambientais estabelecidas em disposições legais, 
regulamentares e em normas técnicas aplicáveis ao caso e o sujeita à fiscalização e anulação da presente 
declaração, caso sejam constatadas irregularidades, bem como a autuação e imposição de sanções 
administrativas cabíveis. 
* A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá, a qualquer momento, invalidá-la caso verifique 
discordância entre as informações e as características reais da Atividade. 

LOCAL E DATA 
 

Carimbo e Assinatura do Representante da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



Publicado na edição n° 1.727 do Diário Oficial do Município nos dias 13, 14 e 15 de fevereiro de 2016.              57/58 
 

 
 
 
 

ANEXO XXII – DECRETO N° 10.996/2016 
 

  

 
SOLICITAÇÃO DE CÓPIA DE INFORMAÇÕES em 

Processo Administrativo 
 
 
 
PROTOCOLO Nº:  

Nº do PROCESSO ADMINISTRATIVO À SER COPIADO: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
Razão Social ( Pessoa Jurídica) ou Nome ( Pessoa Física) 

 

CNPJ/MF ou CPF/MF  Inscrição Estadual – Pessoa Jurídica ou R.G. – Pessoa Física 

  

Endereço Completo Bairro 

  

Município  CEP Telefone 

   

DECLARAÇÃO 

Eu, requerente supracitado, venho mui respeitosamente solicitar cópia de informações do processo 
administrativo acima referido, assumindo assim a responsabilidade sobre as informações contidas no 
processo, me comprometendo a não utilização das mesmas para fins comerciais e respeitando ainda o 
sigilo de informações previsto em Lei, estando assim suscetível as penalidades previstas em lei. 
 
Sendo assim, peço deferimento.  

LOCAL E DATA 

 

 Assinatura do requerente 
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ANEXO XXIII – DECRETO N° 10.996/2016 
 

  

 
FORMULÁRIO PARA CONSULTA em Processo 

Administrativo 
 
 
 
PROTOCOLO Nº:  

Nº do PROCESSO ADMINISTRATIVO À SER CONCEDIDO VISTAS: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
Razão Social (Pessoa Jurídica) ou Nome (Pessoa Física) 

 

CNPJ/MF ou CPF/MF  Inscrição Estadual – Pessoa Jurídica ou R.G. – Pessoa Física 

  

Endereço Completo Bairro 

  

Município  CEP Telefone 

   

DECLARAÇÃO 

 
EU, requerente supracitado, venho mui respeitosamente solicitar Vistas ao processo administrativo acima 
referido, assumindo assim a responsabilidade sobre as informações contidas no processo, me 
comprometendo a não utilização das mesmas para fins comerciais e respeitando ainda o sigilo de 
informações previsto em Lei, estando assim suscetível as penalidades previstas em lei. 
 
Sendo assim, peço deferimento. 
 
LOCAL E DATA 

 

 Assinatura do requerente 
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ANEXO XXIV – DECRETO N° 10.996/2016 
 

CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE ESTUDOS AMBIENTAIS 
 
 

A apresentação e análise de Estudos Ambientais, conforme conceito definido neste Decreto, 
a serem apresentados a Secretaria Municipal de Meio Ambiente em qualquer fase do 
licenciamento ambiental municipal ou em outras situações quando exigido pela SMMA, 
deverão atender os critérios abaixo:  

 
1. Os Estudos Ambientais exigidos pela SMMA deverão ser apresentados de acordo com as 
diretrizes específicas para cada Atividade de acordo com o estabelecido nas respectivas 
Instruções Normativas. 

 
2. Os Estudos Ambientais deverão ser elaborados por profissionais devidamente habilitados 
nas áreas a que se referem, conforme estabelecem os Conselhos de Classe. 

 
3. Antes do encaminhamento dos Estudos Ambientais para análise do corpo técnico da 
SMMA, deverão ser verificados os seguintes itens na ocasião da formalização do pedido de 
análise: 
a) se o estudo esta sendo apresentado de acordo com as diretrizes especificadas nas 

Instruções Normativas estabelecidas pela SMMA; 
b) se a ART do responsável técnico apresentada é específica para o estudo apresentado, e 

se na está descrito e detalhado o serviço executado, como por exemplo, na elaboração 
de projeto de sistema de controle de poluição ambiental, deverá ser especificados 
tratamento de efluentes líquidos, de resíduos sólidos, de emissões atmosféricas, de 
controle de ruídos e outros pertinentes; 

c) em se tratando de readequação de projeto de unidades já implantadas, deverá ser 
entregue também cópia do projeto anterior e um relatório com a situação atual da 
unidade; 

d) no caso de apresentação de complementações em atendimento à solicitações da 
SMMA, encaminhar o projeto anterior. 

 
4. Os Estudos Ambientais deverão ser analisados por técnicos da SMMA, devidamente 
habilitados nas áreas a que se referem os mesmos, conforme estabelecem os Conselhos de 
Classe, fazendo parte dessa análise, no mínimo: 
a) atendimento as diretrizes específicas; 
b) avaliação da viabilidade técnica da tecnologia proposta; 
c) parâmetros básicos de dimensionamento; 
d) proposta de monitoramento; 
e) emissão de parecer técnico 

 
5. A via do estudo analisado, que será mantida na SMMA, deverá ser carimbada pelo 
técnico responsável pela análise, mesmo quando devolvido para a apresentação. 

 
6. Os pareceres técnicos serão de conhecimento interno. Quando for necessário repassar 
informações ao interessado, esta será feita através de ofício encaminhado ao responsável 
pela Atividade. 

 
7. Estudos ambientais incompletos e que não atendam às diretrizes específicas, bem como 
não viáveis tecnicamente, serão devolvidos ao requerente. Através de ofício a SMMA fixará 
prazo para sua reapresentação. 
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Os processos administrativos dos quais fazem parte os Estudos Ambientais que não sejam 
reapresentados no prazo estabelecido serão arquivados e o Estudo Ambiental considerado 
como não apresentado. Tal procedimento deverá ser comunicado oficialmente à empresa a 
qual estará sujeita às penalidades legais. 

 
8. Os Estudos Ambientais reapresentados, conforme item 7, deverão ser protocolados na  
SMMA para anexação ao processo original, sendo cobrada nova Taxa Ambiental de análise. 
Em hipótese alguma reapresentações de Estudos Ambientais poderão ser entregues a 
SMMA sem protocolo. 

 
9. Os Estudos Ambientais poderão ser reapresentados uma vez. Caso não atenda as 
solicitações de readequações por parte desta SMMA, o mesmo será arquivado e 
considerado como não apresentado. Tal procedimento deverá ser comunicado oficialmente à 
empresa a qual estará sujeita às penalidades legais. 

 
10. Em se tratando da apresentação de estudos desvinculados à processos de 
Licenciamento Ambiental, como por exemplo, referentes a readequações ou melhorias de 
sistemas e medidas de controle ambiental implantadas, o interessado o encaminhará à 
SMMA mediante protocolo que deverá conter:  
a) requerimento de Licenciamento Ambiental- RLA; 
b) cópia da Licença de Operação ou do Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental 

(TAC); 
c) estudo Ambiental em duas vias e apresentado de acordo com o Termo de Referencia 

correspondente; 
d) em se tratando de readequação de sistemas de controle ambiental já implantados, 

encaminhar o estudo anterior e um relatório com a situação atual do sistema justificando 
o motivo da readequação; 

e) comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental (Ficha de Compensação Bancária) 
estabelecida na Tabela IV, constante na Lei Municipal n° 12.345/2015. 
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