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RESOLUÇÃO Nº 02, DE 09 DE JUNHO DE 2021 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - CMMA, por meio de seu Presidente, 

conforme as atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 693 de 17 de Setembro de 1997 

e alterada pela Lei Municipal nº 2023 de 01 de Março de 2012 e artigo 12º da Lei Complementar 

Municipal 038/2013, com fundamento na Constituição Federal em seu artigo 225º, tendo em vista o 

disposto em seu Regimento Interno, e após deliberação em plenário na 4ª Reunião Ordinária de 

2021 do Conselho, nesta data, e 

Considerando o disposto na Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, o contido na Lei 

Complementar 140, de 08 de dezembro de 2011, ainda a Resolução CEMA 110, de 04 de maio de 

2021, a Resolução CEMA 107, de 09 de setembro de 2021, a Resolução CEMA 070, 01 de outubro de 

2009, e a Lei Municipal Complementar 038, de 30 de abril de 2013; 

RESOLVE: 

Dispor sobre o licenciamento ambiental municipal, estabelecer critérios e procedimentos a serem 

adotados para as atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente, 

disciplinando o controle e o monitoramento de empreendimentos e atividades instaladas ou a se 

instalarem no Município de Guarapuava-PR. 

RESOLVE: 

Art. 1º. Estabelecer requisitos, critérios, diretrizes e procedimentos administrativos referentes ao 

licenciamento ambiental de atividades de impacto local, para atividades instaladas ou a se instalarem 

no Município de Guarapuava-PR. 

Art. 2º. Para efeitos desta resolução, considera-se: 

I – Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente 

autoriza ou licencia a localização, construção, instalação, ampliação e operação de empreendimentos 

ou atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, 

bem como as capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso; 
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II – Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece as 

condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo proprietário, 

empreendedor ou administrador, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, para localizar, 

construir, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, bem como as capazes, sob qualquer 

forma, de causar degradação ambiental; 

III – Licença Municipal de Localização (LML): equivalente a Licença Prévia (LP) emitida pelo 

Instituto Água e Terra (IAT), e concedida na fase preliminar de planejamento do estabelecimento, 

empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade 

ambiental e estabelecendo os requisitos básicos, condicionantes, restrições e medidas de controle a 

serem atendidas nas próximas fases de sua implementação; 

IV – Licença Municipal de Instalação (LMI): equivalente a Licença de Instalação (LI) emitida pelo 

IAT, autoriza a instalação do estabelecimento, empreendimento ou atividade, de acordo com as 

especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle 

ambiental e demais condicionantes, da qual constituem motivo determinante; 

V – Licença Municipal de Operação (LMO): equivalente a Licença de Operação (LO) emitida pelo 

IAT, autoriza a operação do estabelecimento, empreendimento ou atividade, após a verificação do 

efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e 

condicionantes determinados para a operação; 

VI - Licença Municipal de Ampliação (LMA): emitida para as ampliações ou alterações definitivas 

nos processos de produção e/ou nos volumes produzidos pelas indústrias e ampliação ou alterações 

definitivas dos demais empreendimentos, por meio de Licenciamento Municipal Simplificado ou 

Licenciamento Municipal de Localização, de Instalação e de Operação para a parte ampliada ou 

alterada, adotados os mesmos critérios do licenciamento. 

VII - Licença Municipal Simplificada (LMS): equivalente a Licença Ambiental Simplificada (LAS) 

emitida pelo IAT, é o ato administrativo pelo qual a secretaria municipal de meio ambiente de 

Guarapuava aprova a localização e a concepção do empreendimento, atividade ou obra de pequeno 

porte e/ou que possua baixo potencial poluidor/degradador, atesta a viabilidade ambiental e estabelece 

os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos, aprova os planos, programas e/ou projetos, 

define as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pelo órgão municipal 

competente; 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

VIII - Autorização Ambiental Municipal (AAM): equivalente a Autorização Ambiental (AA) emitida 

pelo IAT, aprova a localização e autoriza a instalação, operação e/ou implementação de atividade que 

possa acarretar alterações ao meio ambiente, por curto e certo espaço de tempo, de caráter temporário 

ou a execução de obras que não caracterizem instalações permanentes, de acordo com as 

especificações constantes dos requerimentos, cadastros, planos, interações; programas e/ou projetos 

aprovados, incluindo as medidas de controle ambientais e demais condicionantes determinadas pelo 

órgão municipal competente; 

IX – Dispensa de Licença Municipal (DLM): equivalente à Declaração de Dispensa de Licenciamento 

Ambiental Estadual (DLAE) emitida pelo IAT, concedida para os empreendimentos considerados de 

baixo impacto ambiental, conforme critérios estabelecidos nesta resolução e/ou resoluções específicas. 

Art. 3º. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMAG) expedirá as seguintes licenças 

ambientais: 

I - Licença Municipal de Localização – LML 

II - Licença Municipal de Instalação – LMI; 

III - Licença Municipal de Operação – LMO; 

IV - Renovação Licença Municipal de Operação – RLMO; 

V - Licença Municipal de Ampliação – LMA; 

VI – Licença Municipal Simplificada – LMS; 

VII – Autorização Ambiental Municipal – AAM; 

§1º. A SEMAG poderá também autorizar a Dispensa de Licença Municipal – DLM, para as 

atividades específicas presentes nesta resolução, nos casos de empreendimento considerados de 

baixo impacto ambiental (conforme enquadramento de cada atividade). 

§2º. Os atos administrativos expedidos pela SEMAG deverão ser mantidos, obrigatoriamente, no 

local de operação do empreendimento, atividade ou obra. 

Art. 4º. O procedimento de licenciamento ambiental municipal, autorização ambiental municipal, 

conforme o caso, obedecerá às seguintes etapas: 
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I - apresentação de requerimento de licenciamento ou autorização ambiental – RLA pelo 

empreendedor, acompanhado dos documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando-se 

quando couber a devida publicidade; 

II - definição pela SEMAG dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do 

procedimento administrativo correspondente à modalidade a ser requerida, conforme previsto nesta 

Resolução e demais normas específicas para a atividade; 

III - apresentação de certidão negativa de passivos ambientais; 

IV - análise pela SEMAG dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização 

de vistorias técnicas quando necessárias; 

V - solicitação pela SEMAG de esclarecimentos e complementações em decorrência da análise dos 

documentos, uma única vez, com prazo para apresentação de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por 

mais 30 (trinta) dias mediante justificativa; 

VI - realização de audiência pública e/ou reunião pública, quando couber, de acordo com a 

regulamentação pertinente; 

VII - solicitação pela SEMAG de esclarecimentos e complementações decorrentes de audiências 

públicas, uma única vez, com prazo para apresentação de até 60 (sessenta) dias, prorrogáveis por mais 

30 (trinta) dias para atendimento; 

VIII - emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico e/ou do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente (CMMA); 

IX - deferimento ou indeferimento do licenciamento ambiental municipal, autorização ambiental 

municipal, dando-se, quando couber, a devida publicidade; 

X - Exigência de averbação de área contaminada na matrícula quando for o caso. 

§1º. No procedimento de licenciamento ambiental municipal deverá constar, obrigatoriamente, a 

certidão da Prefeitura Municipal de Guarapuava, declarando expressamente que o local e o tipo de 

empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação integrante e complementar 

do plano diretor municipal e com a legislação municipal do meio ambiente, e que atendem as 

demais exigências legais e administrativas perante o município. 
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§2º. Quando necessário para execução de obras e/ou implantação da atividade deverá ser apresentada 

à autorização para supressão de vegetação. 

§3º. O não cumprimento dos prazos estabelecidos para regulamentação/complementações, acarretará 

no arquivamento do requerimento de licença/autorização ambiental municipal, e sanções legais 

cabíveis. 

§4º. A prorrogação do prazo, só ocorrerá em caso de aprovação da SEMAG do ofício motivado 

emitido pelo empreendedor, o qual deverá ser anexado ao procedimento administrativo em 

questão.  

Art. 5º. O procedimento administrativo deverá ter suas folhas numeradas em ordem crescente 

iniciando-se na capa do requerimento, sendo que as folhas não poderão ser subtraídas, substituídas ou 

inutilizadas, a não ser em casos especiais quando deverá ter suas folhas renumeradas mediante 

justificativa plausível e expressa do servidor que praticar o ato, sob pena de responsabilidade criminal 

e administrativa. 

Art. 6º. A fim de evitar tramites desnecessários e demora no atendimento do pedido, sob nenhuma 

hipótese o Procedimento Administrativo poderá ser protocolado enquanto não satisfazer as exigências 

documentais estabelecidas para a modalidade de licenciamento ambiental requerida, sendo que o 

servidor deverá proceder uma análise prévia dos documentos apresentados pelo requerente antes de 

protocolar o requerimento. 

 

TÍTULO I  

EXTRAÇÃO MINERAL 

CAPITULO I 

CASCALHEIRA 

Art. 7º. A atividade de extração mineral terá seu processo de licenciamento ambiental municipal 

conforme tabela abaixo: 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro Empreendimento Minerário – CEM; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Anuência do proprietário do imóvel; 

f) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

DESCRIÇÃO 

PARÂMETROS 

Capacidade de extração – 
(ton/ano) 

ATO ADMINISTRATIVO 

Empreendimentos minerários 
de pequeno porte, sem que 

haja comercialização 
Até 100.000 LMS 

Não contempladas na 
modalidade de Licença 
Municipal Simplificada 

Até 100.000 LML, LMI, LMO e LMOR 
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g) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo; 

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano de Controle Ambiental Simplificado - PCAS, conforme Termo de Referência Anexo VII da 

Resolução SEDEST 02/2020 (ou a que vier a substituir); 

j) Comprovação atualizada da titularidade minerária sobre a área de interesse emitida pela ANM; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe. 

l) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da taxa ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro Empreendimento Minerário – CEM; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada; 

g)  Relatório de Atividades, conforme Termo de Referência Anexo V da Resolução SEDEST 02/2020 

(ou a que vier a substituir), contendo uma descrição detalhada das atividades desenvolvidas e das 

medidas de controle ambiental implementadas no período de vigência da LMS; 

h)  Comprovação atualizada da titularidade minerária sobre a área de interesse, através de cópia da 

publicação do Título no Diário Oficial da União, acompanhada da impressão dos dados do processo 

minerário com memorial descritivo da poligonal obtidos no site da ANM; 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

j) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

k) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da taxa ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Localização – LML 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro Empreendimento Minerário – CEM;  
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c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Anuência do proprietário do imóvel caso a matricula não esteja em nome do empreendedor;  

f) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

h) Comprovação atualizada da titularidade minerária sobre a área de interesse, através de cópia da 

publicação do Título no Diário Oficial da União, acompanhada da impressão dos dados do processo 

minerário com memorial descritivo da poligonal obtidos no site da ANM; 

i) Anuência do titular do direito minerário preexistente que autorize expressamente a extração de 

terceiros; 

j) Relatório Ambiental Prévio-RAP, conforme Termo de Referência Anexo VI da Resolução 

SEDEST 02/2020 (ou a que vier a substituir), para empreendimentos enquadrados como de pequeno 

porte; 

k) Quando aplicável, de acordo com as características do empreendimento e com a Resolução SEMA 

003/2004 (ou outra que vier a substituí-la), apresentar Portaria de Outorga Prévia para utilização de 

recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa 

de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao órgão competente; 
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l) Publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Localização em jornal de circulação 

regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA n°006/86 (as 

publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos jornais – 

originais); 

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§4º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Instalação – LMI  

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro Empreendimento Minerário – CEM;  

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Anuência dos superficiários, em caso de atividade em área de terceiros;  

f) Cópia da Licença Municipal de Localização - LML; 

g) Comprovação atualizada da titularidade minerária sobre a área de interesse, através de cópia da 

publicação do Título no Diário Oficial da União, acompanhada da impressão dos dados do processo 

minerário com memorial descritivo da poligonal obtidos no site da ANM; 

h) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência Anexo 

VIII da Resolução SEDEST 02/2020 (ou a que vier a substituir); 

i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 
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jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

k) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§5º. Relação de documentos para requerer Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Minerários - CEM; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Instalação - LMI; 

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

g)  Comprovação atualizada da titularidade minerária sobre a área de interesse, através de cópia da 

publicação do Título no Diário Oficial da União, acompanhada da impressão dos dados do processo 

minerário com memorial descritivo da poligonal obtidos no site da ANM;  

h) Quando exigida a Portaria de Outorga Prévia na fase de Licença Prévia, deverá ser apresentada a 
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Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos na Licença Municipal de Localização e na Licença Municipal de Instalação, informando 

se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, acompanhado de relatório fotográfico; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe. 

k) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

l) Prova de publicação de súmula do pedido da Licença Municipal de Operação - LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§6º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Minerários – CEM; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro;  



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal de Operação - LMO;  

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Comprovação atualizada da titularidade minerária sobre a área de interesse, através de cópia da 

publicação do Título no Diário Oficial da União, acompanhada da impressão dos dados do processo 

minerário com memorial descritivo da poligonal obtidos no site da ANM. 

i) Relatório de Atividades, devidamente atualizado, conforme Termo de Referência - Anexo V 

SEDEST 02/2020 (ou a que vier a substituir); 

j) A cada duas renovações de Licença de Operação, deverá ser apresentado um Plano de Controle 

Ambiental atualizado, conforme Termo de Referência Anexo VIII SEDEST 02/2020 (ou a que vier a 

substituir) ficando na ocasião dispensada a apresentação do Relatório de Atividades; 

k) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

l) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

m) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

n) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 
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empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

o) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Operação – LMO em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

p) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal de Operação - 

RLMO em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

q) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

r) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

s) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§7º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação de Regularização– 

LMOR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Minerários – CEM; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome do empreendedor;  

f) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 
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Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

h) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado; 

i) Comprovação atualizada da titularidade minerária sobre a área de interesse, através de cópia da 

publicação do Título no Diário Oficial da União, acompanhada da impressão dos dados do processo 

minerário com memorial descritivo da poligonal obtidos no site da ANM; 

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

houver; 

k) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo 

VIII da Resolução SEDEST 02/2020 (ou a que vier a substituir); 

l) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

m) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

n) Prova de publicação de súmula do pedido da Licença Municipal de Operação de Regularização- 

LMOR em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

o) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 
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p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO II 

EXTRAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES, DE MODO ARTESANAL 

Art. 8º. A atividade de extração de pedras irregulares de modo artesanal terá seu processo de 

licenciamento ambiental municipal conforme tabela abaixo: 

 

 

 

 

§1º. Relação de documentos para requerer a Autorização Ambiental Municipal – AAM 

a) Requerimento de Autorização Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Minerários – CEM; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

PARÂMETROS 

Capacidade de extração – m³/mês 

ATO ADMINISTRATIVO 

Até 35 m³/mês AAM 
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casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

g) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

TITULO II 

ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E SILVICULTURAIS 

CAPITULO I 

SUINOCULTURA 

Art. 9º. A atividade de Suinocultura terá seu processo de licenciamento ambiental municipal 

conforme sistema de produção e tabelas abaixo: 

SISTEMA 1 – CICLO COMPLETO (CC): sistema de produção de fluxo contínuo que contempla 

matrizes em fase de reprodução (preparação, gestação e lactação), leitões nas fases de lactação e 

creche e suínos na fase de recria e terminação; 

Nº DE MATRIZES ATO ADMINISTRATIVO 

1 a 5 DLM 

6 a 22 LMS 
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SISTEMA 2 – UNIDADE PRODUTORA DE LEITÕES (UPL): sistema de produção de fluxo 

contínuo que contempla matrizes em fase de reprodução (preparação, gestação e lactação) de leitões 

nas fases de lactação e creche; 

Nº DE MATRIZES ATO ADMINISTRATIVO 

1 a 5 DLM 

6 a 110 LMS 

 

SISTEMA 3 – UNIDADE PRODUTORA DE LEITÕES DESMAMADOS (UPD): sistema de 

produção de fluxo contínuo que contempla matrizes em fase de reprodução (preparação, gestação e 

lactação) de leitões nas fases de lactação; 

Nº DE MATRIZES ATO ADMINISTRATIVO 

1 a 5 DLM 

6 a 110 LMS 

 

SISTEMA 4 – UNIDADE DE RECRIA (UR): sistema de produção de fluxo contínuo ou em lotes que 

contempla suínos (machos ou fêmeas) para consumo ou reprodução da fase de creche até a fase de 

terminação; 
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Nº DE MATRIZES ATO ADMINISTRATIVO 

1 a 5 DLM 

6 a 410 LMS 

 

SISTEMA 5 – UNIDADE DE TERMINAÇÃO WEAN TO FINISH (WTF): sistema de produção de 

fluxo contínuo ou em lotes que contempla suínos (machos ou fêmeas) para consumo da fase de 

desmame até ao abate. 

Nº DE ANIMAIS ATO ADMINISTRATIVO 

1 a 12 DLM 

13 a 430 LMS 

 

SISTEMA 6 – UNIDADE DE TERMINAÇÃO (UT): sistema de produção de fluxo contínuo ou em 

lotes que contempla suínos (machos ou fêmeas) para consumo da fase de creche até o abate. 

Nº DE ANIMAIS ATO ADMINISTRATIVO 

1 a 10 DLM 

11 a 600 LMS 
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SISTEMA 7 – CENTRAL DE TRANSBORDO/RELOCAÇÃO (CRECHÁRIO): 21 a 70 dias. 

Nº DE ANIMAIS ATO ADMINISTRATIVO 

1 a 10 DLM 

11 a 1800 LMS 

 

SISTEMA 8 – CENTRAL DE TRANSBORDO/RELOCAÇÃO (TERMINAÇÃO): 119 a 196 dias. 

Nº DE ANIMAIS ATO ADMINISTRATIVO 

1 a 10 DLM 

11 a 360 LMS 

 

SISTEMA 9 – UNIDADE PRODUTORA DE SÊMEN (UPS): sistema de produção de fluxo contínuo 

que contempla suínos machos reprodutores para a produção comercial de sêmen. 

Nº DE REPRODUTORES ATO ADMINISTRATIVO 

1 a 10 DLM 

11 a 150 LMS 
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§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos de Suinocultura - CES; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

g) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos de Suinocultura - CES; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 
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d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

h) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo 

II da Resolução SEDEST 15/2020 (ou a que vier a substituir); 

i) No caso de disposição de dejetos no solo para fins agrícolas, em áreas em que o interessado não é o 

proprietário, apresentar declaração das partes, com firmas reconhecidas em cartório; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal Simplificada - LMS em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n° 006/86 (as publicações deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais); 

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 
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m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal de Simplificada – 

RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos de Suinocultura - CES; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Anterior; 

g) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Relatório de Monitoramento Conclusivo da aplicação de dejetos no solo para fins agrícolas 

contendo no mínimo identificação da(s) propriedade(s), culturas, taxa de aplicação, coordenadas das 

coletas, metodologia, relatório de ensaios e interpretação dos resultados conforme Anexo III da 

Resolução SEDEST 015/2020 (ou a que vier a substituir), acompanhado da respectiva ART; 
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j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO II 

EMPREENDIMENTO DE AVICULTURA 

Art. 10º. A atividade de avicultura terá seu processo de licenciamento ambiental municipal conforme 

tabela abaixo: 
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PORTE DA ATIVIDADE 
ÁREA CONSTRUÍDA PARA 

CONFINAMENTO (m²) 
ATO ADMINISTRATIVO 

Micro Até 1.500 DLM 

Mínimo 1.501 a 7.000 LMS 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos de Avicultura - CEAV; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

g) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 
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§2º. Relação de documentos para requerer a Licenciamento Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos de Avicultura – CEAV; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome do empreendedor; 

f) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano de Controle Ambiental-PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo 

II da Resolução SEDEST 16/2020 (ou a que vier a substituir); 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 
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k) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal Simplificada - LMS em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n° 006/86 (as publicações deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais); 

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos de Avicultura – CEAV; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidas na Licença Municipal Simplificada, informando se houve ou não ampliação ou 

modificação da Atividade, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 

documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

h) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 
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i) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação de súmula de concessão de Licença Municipal Simplificada - LMS em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

l) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal Simplificada - 

RLMS em jornal de circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado 

pela Resolução CONAMA n° 006/86 (as publicações deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO III 

BOVINOCULTURA 

Art. 11º. A atividade de Bovinocultura terá seu processo de licenciamento ambiental municipal 

conforme tabelas abaixo: 

SISTEMA 1 – BOVINOCULTURA DE LEITE: sistema de produção de bovinos onde a atividade 

predominante é a produção de leite. 
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SISTEMA DE 

CONFINAMENTO 

Nº DE ANIMAIS EM 

LACTAÇÃO 

ATO 

ADMINISTRATIVO 

Confinado Até 30 

DLM 

Semi confinado Até 60 

Confinado 31 a 100 

LMS 

Semi confinado 61 a 200 

SISTEMA 2 – BOVINOCULTURA DE LEITE (RECRIA DE NOVILHAS): sistema de produção de 

bovinos onde a atividade predominante é a produção de leite. 

SISTEMA DE 

CONFINAMENTO 

Nº DE ANIMAIS EM 

LACTAÇÃO 

ATO 

ADMINISTRATIVO 

Confinado Até 40 

DLM 

Semi confinado e extensivo Até 160 

Confinado 41 a 160 

LMS 

Semi confinado e extensivo Acima de 160 

SISTEMA 3 – BOVINOCULTURA DE CORTE: sistema de produção de bovinos onde a atividade 

predominante é a produção de carne. 

SISTEMA DE 

CONFINAMENTO 

Nº DE ANIMAIS EM 

LACTAÇÃO 

ATO 

ADMINISTRATIVO 

Confinado Até 30 

DLM 

Semi confinado e extensivo Até 160 

Confinado 31 a 100 

LMS 

Semi confinado e extensivo Acima de 160 
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§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos de Bovinocultura – CEB; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

g) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licenciamento Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos de Bovinocultura – CEB; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 
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d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Anuência do proprietário do imóvel, caso o matricula não esteja em nome do empreendedor; 

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

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II da Resolução SEDEST 55/2019 (ou a que vier a substituir); 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental;  

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 
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n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos de Bovinocultura – CEB; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

h) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

i) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 
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estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO IV 

PROJETOS DE IRRIGAÇÃO 

Art. 12º. A atividade de Projeto de Irrigação, de até 10 hectares de área irrigada, terá o seu 

licenciamento ambiental municipal conforme tabela abaixo: 

VOLUME DE 

CAPTAÇÃO (m³/h) 

ATO 

ADMINISTRATIVO 

Até 1,8 DLM 

Acima de 1,8 LMS 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 
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b) Formulário para Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de Irrigação; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Projeto Técnico de Irrigação contendo o descritivo do sistema a ser implantado e medidas de 

conservação de solo e monitoramento de uso de água; 

g) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

h) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licenciamento Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Formulário para Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de Irrigação; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 
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d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

h) Projeto Técnico de Irrigação contendo o descritivo do sistema e memória de cálculo do 

dimensionamento; 

i) Plano de Controle Ambiental contendo as medidas de conservação de solos e água e 

monitoramento de uso e água; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 
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n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Formulário para Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de Irrigação; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

h) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

i) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 
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k) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 
 

TITULO III 

ATIVIDADES INDUSTRIAIS 

CAPITULO I 

EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS 

Art. 13º. As atividades industriais passíveis de licenciamento ambiental municipal deverão atender 

aos requisitos da Resolução CEMA nº 110/2021, a saber: 

a) Número de funcionários: até 10;  

b) Não gerar efluentes líquidos industriais, ou com efluentes gerados cuja vazão não ultrapasse 

1 m³/dia, nas atividades de processamento de vegetais para alimentos, laticínios e embutidos; 

c) Geração de emissões atmosféricas, exclusivamente em equipamentos, para a geração de calor ou 

energia, com as seguintes características: 

- Combustível gasoso: até 10 MW; 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

- Óleo combustível e assemelhados: até 10 MW; 

- Carvão, xisto sólido, coque e outros combustíveis assemelhados: até 10 MW; 

- Derivados de madeira: até 10 MW; 

- Bagaço de cana-de- açúcar até 10 MW; ou 

- Turbinas de gás: até 10 MW. 

§1º. As atividades Industriais terão seu processo de licenciamento ambiental municipal conforme 

tabela abaixo: 

PORTE 
AREA 

CONSTRUÍDA (m²) 

N° DE 

FUNCIONÁRIOS 

ATO 

ADMINISTRAÇÃO 

Médio Até 400 

Até 10 

LMS 

Grande Acima de 401 
LML, LMI, LMO, 

LMOR 

§2º. Ficam dispensados de licenciamento ambiental municipal, os empreendimentos industriais cuja 

atividade atenda os critérios abaixo e não esteja inserido no § 3°: 

a) Possuir até 10 funcionários; 

b) Não gerar efluentes líquidos industriais;  

c) Não gerar Resíduos Sólidos Classe I – Perigosos, conforme normas técnicas vigentes, no processo 

industrial; e 

d) Não gerar emissões atmosféricas. 
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§3º. Ficam passíveis de Licenciamento Municipal Simplificado os empreendimentos industriais 

constantes no quadro abaixo: 

EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE 

VOLUME DE TRANSFORMAÇÃO OU PRODUÇÃO 

(LIMITE MÁXIMO) OU NÚMERO MÁXIMO DE 

FUNCIONÁRIOS 

Unidade de classificação de ovos 300 dúzias/dia 

Fábrica de embutidos e defumados 1000 kg de carne processada/dia 

Laticínios (resfriamento e envase) 1250 L de leite/dia 

Laticínios (queijo e manteiga) 800 L de leite/dia 

Laticínios (doce de leite) 800 L de leite/dia 

Fábrica de conservas salgadas 250 kg de matéria prima/dia 

Fábrica de geleias conservas doces 250 kg de matéria prima/dia 

Açúcar mascavo e rapadura 3000 kg de cana moída/dia 

Indústria de doces, chocolates, balas 200 kg de produto/dia 

Industria de processamento de frutas 500 L de suco/dia 

Industria de biscoitos e bolachas 300 kg de produto/dia 

Industria de beneficiamento de madeira 10 funcionários 

Industria de farinha de mandioca 500 kg de mandioca/dia 

Transbordo e armazenamento de 

cereais em áreas rurais 
500 t (capacidade de estocagem) 

Ervateira 10 funcionários 

Industria cerâmica 10 funcionários 

Industria de farinha de milho 100 kg de milho/dia 

Produção de vinho 2000 kg de uva processada/dia 

Produção de vinagre 300 L/dia 

Produção de sucos 600 L/dia 

Destilaria de álcool e cachaça 1000 kg de cana moída/dia 

Torrefação e empacotamento de chá 50 kg de chá/dia 

Torrefação e empacotamento de café 120 kg de matéria/dia 

Tratamento de superfície Até 10 m³/dia 

Unidade de processamento de mel 12.000 kg de mel/ano 

Fornos para produção de carvão 
Até 5 (cinco) fornos de carvão, com capacidade máxima 

de processamento de 20 m³/mês de lenha por forno 
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§4º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia do Alvará de funcionamento atualizado (se já instalado); 

f) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

g) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§5º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 
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empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado); 

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Projeto Simplificado do Controle de Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da 

Resolução CEMA 070/2009 (ou a que vier a substituir), elaborado por profissional habilitado, 

acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de 

Conselho de Classe respectivo; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) No caso de fornos de carvão, o croqui de localização dos fornos, com indicação da situação do 

terreno em relação ao corpo hídrico superficial, existência de cobertura florestal, ocupações do entorno 

com distâncias aproximadas de residências, indústrias, escolas, outras atividades e sistema viário 

(estradas e rodovias). Não serão permitidas instalações de fornos para produção de carvão em área 

urbana;  

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal Simplificada em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial do Estado, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n° 006/86 (as publicações deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
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respectivos jornais – originais);  

n) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§6º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado; 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidas na Licença Municipal Simplificada, informando se houve ou não ampliação ou 

modificação da Atividade, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 

documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso). 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 
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acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§7º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Localização – LML 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 
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d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Quando aplicável, de acordo com as características do empreendimento e com a Resolução SEMA 

003/2004 (ou outra que vier a substituí-la), apresentar Portaria de Outorga Prévia para utilização de 

recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa 

de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao órgão competente; 

h) Em caso de lançamento de efluentes industriais na rede pública coletora de esgotos sanitários, 

apresentar carta de viabilidade da concessionária dos serviços de água e esgotos, informando a 

respectiva ETE; 

i) Memorial descritivo do empreendimento, expondo como será desenvolvida a atividade e quais os 

possíveis impactos de sua implantação e operação; 

j) Fluxograma produtivo da atividade;  

k) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Localização em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental; 

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 
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n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§8º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Instalação – LMI 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Localização - LML; 

f) Em caso de lançamento de efluentes industriais na rede pública coletora de esgotos sanitários, 

apresentar Autorização da concessionária dos serviços de água e esgotos, informando a respectiva 

ETE; 

g)  Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo 

III da Resolução CEMA 070/2009 (ou a que vier a substituir); 

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 
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n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

k) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental.  

§9º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da licença ambiental anterior; 

f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

g) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

h) Quando exigida a Portaria de Outorga Prévia na fase de Licença Prévia, deverá ser apresentada a 

Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 
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i) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

j) Prova de publicação de súmula da concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais); 

k) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§10º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Operação; 

f) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 
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Anterior (se for o caso); 

g) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

h) De acordo com as características do empreendimento e com as legislações específicas, se 

necessário, apresentar os documentos abaixo: 

- Relatório do auto monitoramento de emissões atmosféricas, poluição sonora, se necessário, de 

acordo de acordo com as diretrizes específicas, conforme estabelecido na Resolução SEMA 016/2014; 

- Declaração de Carga Poluidora para os efluentes líquidos (se for o caso), de acordo de acordo com as 

diretrizes específicas; 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, atualizado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação de súmula da concessão de Licença Municipal de Operação – LMO em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

l) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal de Instalação - 

RLMO em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental; 

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§11º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo 

III da Resolução CEMA 070/2009 (ou a que vier a substituir); 

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 
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i) Em caso de lançamento de efluentes industriais na rede coletora de esgotos sanitários, apresentar 

Autorização da concessionária dos serviços de água e esgotos, informando a respectiva ETE; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

TITULO IV 

SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA 

CAPITULO I 

PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO 

Art. 14º. As atividades de pavimentação e recapeamento asfáltico ficam Dispensadas de 

Licenciamento Ambiental Municipal: 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de empreendimento viário - CEV; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 
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d) Para empreendimentos públicos, apresentar Decreto de Utilidade Pública; 

e) Para empreendimentos privados, apresentar Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de 

Imóveis em nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 

locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias 

contados da data de sua emissão; 

f) No caso de interferência direta em propriedades de terceiros, apresentar a anuência dos mesmos; 

g) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

h) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

i) Comprovante de recolhimento de taxa ambiental. 

 

CAPITULO II 

MICRODRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS 

Art. 15º. As atividades de microdrenagem urbana de águas pluviais que consiste do sistema de 

condutos pluviais utilizados no âmbito de arruamentos, que propicia a ocupação do espaço urbano por 

uma forma artificial de drenagem, adaptando-se ao sistema de circulação viária, tais como bueiros, 

galerias de aguas pluviais terão seus procedimentos de licenciamento de acordo com tabela abaixo: 

DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO 

(m) 

VAZÃO DE LANÇAMENTO 

(m³/s) 
ATO ADMINISTRATIVO 

Até 0,80 Até 1,5 DLM 

Acima de 0,80 Acima de 1,5 AAM 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de empreendimento viário - CEV; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 
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Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Para empreendimentos públicos, apresentar Decreto de Utilidade Pública; 

e) Para empreendimentos privados, apresentar Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de 

Imóveis em nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 

locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias 

contados da data de sua emissão; 

f) No caso de interferência direta em propriedades de terceiros, apresentar a anuência dos mesmos. 

g) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

h) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

i) Comprovante de recolhimento de Taxa Ambiental.  

§2º. Relação de documentos para requerer a Autorização Ambiental Municipal – AAM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de empreendimento viário - CEV; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Para empreendimentos públicos, apresentar Decreto de Utilidade Pública; 

e) Para empreendimentos privados, apresentar Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de 

Imóveis em nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 

locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias 

contados da data de sua emissão; 

f) Certidão de Uso e Ocupação do Solo;  

g) No caso de interferência direta em propriedades de terceiros, apresentar a anuência dos mesmos; 

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for 
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o caso, a ser obtida junto ao órgão competente; 

i) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

j) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

k) Comprovante de recolhimento de Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO III 

ATIVIDADES E OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E 

MELHORIAS PERMANENTES EM RODOVIAS 

Art. 16º. Ficam Dispensadas de Licenciamento Ambiental Municipal as atividades e operações de 

conservação, manutenção, restauração e melhorias permanentes em rodovias, quando a área afetada 

for exclusivamente de um único município, e vias municipais já existentes, bem como as instalações 

de apoio nas rodovias, tais como praças de pedágio, serviços de apoio ao usuário, garagem de 

ambulância, torres de transmissão de rádio. 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de empreendimento viário - CEV; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Para empreendimentos públicos, apresentar Decreto de Utilidade Pública; 

e) Para empreendimentos privados, apresentar Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de 

Imóveis em nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 

locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias 

contados da data de sua emissão; 

f) No caso de interferência direta em propriedades de terceiros, apresentar a anuência dos mesmos; 
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g) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

h) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

i) Comprovante de recolhimento de Taxa Ambiental.  

 

CAPITULO IV 

MOVIMENTAÇÃO DE SOLO 

Art. 17º. A atividade de terraplenagem terá seu processo de licenciamento ambiental municipal 

conforme tabela abaixo: 

VOLUME MOVIMENTADO (m³) ATO ADMINISTRATIVO 

Até 100 m³ DLM 

Acima de 100 m³ AAM 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Obras Diversas – COD; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

f) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 
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g) Comprovante de pagamento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Autorização Ambiental Municipal – AAM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Obras Diversas – COD; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Projeto Básico de Terraplanagem, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo IV 

da Resolução SEDEST 068/2019 (ou a que vier a substituir); 

g) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

h) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

i) Comprovante de pagamento da Taxa Ambiental.  

 

CAPITULO V 

POSTEAMENTO URBANO 

Art. 18º. As atividades de posteamento urbano para instalação de redes de distribuição de energia 

elétrica e de distribuição de sinal de tv a cabo, sem intervenção em Áreas de Preservação Permanente 

ficam Dispensadas de Licenciamento Ambiental Municipal: 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 
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a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Obras Diversas – COD; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Para empreendimentos públicos, apresentar Decreto de Utilidade Pública; 

e) Para empreendimentos privados, apresentar Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de 

Imóveis em nome do empreendedor ou em nome do proprietário/locador, junto com o contrato de 

locação e anuência do proprietário, em caso de imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias 

contados da data de sua emissão; 

f) No caso de interferência direta em propriedades de terceiros, apresentar a anuência dos mesmos. 

g) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

h) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

i) Comprovante de recolhimento de taxa ambiental. 

 

CAPITULO VI 

ESTRUTURA PARA A CAPTAÇÃO SUPERFICIAL (RIOS E MINAS) E SUBTERRÂNEA, 

COMO TAMBÉM PERFURAÇÃO E OPERAÇÃO DE POÇO 

Art. 19º. As atividades de estrutura para a captação superficial (rios e minas) e subterrânea, como 

também perfuração e operação de poço terá seu processo de licenciamento ambiental municipal 

conforme tabela abaixo: 

PORTE DA ATIVIDADE ATO ADMINISTRATIVO 

Para empreendimentos com captação e/ou derivação 

individual menor que 50% da Q95, e/ou menor que 1,8 m³/h 
DLM 
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Para empreendimentos com captação e/ou derivação 

individual igual ou maior que 1,8 m³/h 
LMS 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro do Empreendimento de Saneamento - CSA; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado (se for o caso); 

f) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

g) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

h) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

i) Comprovante de recolhimento de Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro do Empreendimento de Saneamento - CSA; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 
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d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Certidão do município, quanto ao uso e ocupação do solo; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado (se for o caso); 

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Projeto das instalações, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

j) Plano de Controle Ambiental Simplificado - PCAS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência – Anexo 3 da Resolução SEMA 21/2009; 

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação de súmula do pedido da Licença Municipal Simplificada – LMS, no Diário 
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Oficial do Estado, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio 

eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado 

pela Resolução CONAMA nº 006/1986; 

n) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento de taxa ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro do Empreendimento de Saneamento - CSA; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da licença anterior; 

g) Cópia do Alvará de funcionamento atualizado; 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 
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j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, atualizado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento de Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO VI 

REDE DE DISTRIBUIÇÃO, ADUTORA, RESERVATÓRIO E ELEVATÓRIA DE SISTEMAS 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 

Art. 20º. Para as atividades de rede de distribuição, adutora, reservatório e elevatória de sistemas de 

abastecimento de água, até 500 L/s, deverá ser solicitada a Licença Municipal Simplificada: 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada- LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro do Empreendimento de Saneamento - CSA; 
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c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Certidão do município, quanto ao uso e ocupação do solo; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado (se for o caso); 

h) Projeto das instalações, elaborado por profissional habilitado, acompanhados da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe 

respectivo; 

i) Plano de Controle Ambiental Simplificado - PCAS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência – Anexo 3 da Resolução SEMA 21/2009 (ou a que vier a substituir); 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 
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l) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento de Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro do Empreendimento de Saneamento - CSA; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da licença anterior; 

g) Cópia do Alvará de funcionamento atualizado; 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 
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j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento de Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO VII 

UNIDADE DE TRATAMENTO SIMPLIFICADO DAS ÁGUAS DE CAPTAÇÕES 

SUPERFÍCIAIS E SUBTERRÂNEAS 

Art. 21º. A atividade de unidade de tratamento simplificado das águas de captações superficiais e 

subterrâneas (apenas cloração + fluoretação) ficam Dispensadas de Licenciamento Ambiental 

Municipal: 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 
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b) Cadastro do Empreendimento de Saneamento - CSA; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

f) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

g) Comprovante de recolhimento de taxa ambiental. 

 

CAPITULO VIII 

ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA 

Art. 22º. Para atividade de Estação de Tratamento de Água, com vazão inferior a 30 L/s, deverá ser 

solicitado a Licença Municipal Simplificada: 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro do Empreendimento de Saneamento - CSA; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 
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imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Certidão do município, quanto ao uso e ocupação do solo; 

g) Projeto das instalações, elaborado por profissional habilitado, acompanhados da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe 

respectivo; 

h) Plano de Controle Ambiental Simplificado - PCAS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência – Anexo 3 da Resolução SEMA 21/2009 (ou a que vier a substituir); 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado (se for o caso); 

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 
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o) Comprovante de recolhimento de Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro do Empreendimento de Saneamento - CSA; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da licença anterior; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado; 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 
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Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento de Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO IX 

CICLOVIAS 

Art. 23º. A atividade de Ciclovias, sem supressão de vegetação nativa, fica Dispensada de 

Licenciamento Ambiental Municipal: 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licenciamento Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Obras Diversas – COD; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 
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Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

f) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

g) Comprovante de recolhimento de Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO X 

ESTAÇÕES COMERCIAIS EMISSORAS DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS 

Art. 24º. Para a atividade de estações comerciais emissoras de campos eletromagnéticos, utilizadas 

para sistemas de telecomunicações dos serviços regulamentados pela ANATEL, com uso do espectro 

eletromagnético na faixa de frequência de 9kHz (nove quilohertz) a 300GHz (trezentos giga-hertz), 

deverá ser solicitado o Licenciamento Municipal Simplificado. 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b)  Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 
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e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado (se for o caso); 

h) Projeto das instalações, elaborado por profissional habilitado, acompanhados da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe 

respectivo; 

i) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

j) Relatório de Conformidade Teórica dos Níveis de Radiação Eletromagnéticas de Radio Frequência 

não Ionizante da estação, para torres novas, elaborado por profissional habilitado, acompanhados da 

respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de 

Classe respectivo;  

k)  Plano de monitoramento dos níveis de radiação Eletromagnético do entorno, elaborado por 

profissional habilitado, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 

documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

l) Projeto de isolamento acústico do container (se for o caso), elaborado por profissional habilitado, 

acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de 

Conselho de Classe respectivo; 

m) Laudo Radiométrico Prático, para torres já existentes, elaborado por profissional habilitado, 

acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de 

Conselho de Classe respectivo; 
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n) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

o) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

p) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

q) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Licença para Funcionamento emitida pela ANATEL; 

g) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

h) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 
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estabelecidas na Licença Municipal Simplificada, informando se houve ou não ampliação ou 

modificação da Atividade, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 

documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

j) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 
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TITULO V 

GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

CAPITULO I 

SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Art. 25º. Para a atividade de coleta e transporte de resíduos da construção civil, deverá ser solicitado o 

Licenciamento Municipal Simplificado. 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b)  Cadastro de Caracterização de Resíduos - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado (se for o caso); 
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h) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

i) Em caso de escritório administrativo deverá apresentar local de manutenção e abastecimento dos 

seus veículos devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente;  

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC, acompanhado de Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, 

conforme Termo de Referência - Anexo III; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Cadastro junto às Secretarias Municipais do Meio Ambiente e Secretaria de Transito e Transporte, 

conforme Lei Municipal 1265/2003 (ou a que vier a substituí-la); 

m) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de Débitos com o município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduos - CCR; 

c) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 
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imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

d) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

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

f) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado; 

g) Cópia da Licença anterior; 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 
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006/1986; 

n) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

Art. 26º. Para a atividade de tratamento e disposição final de resíduos da construção civil deverá ser 

solicitado a Licença Municipal de Localização, Licença Municipal de Instalação e Licença Municipal 

de Operação. 

§1º. Relação de documentos para solicitar a Licença Municipal de Localização – LML 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduos - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Quando aplicável, de acordo com as características do empreendimento e com a Resolução SEMA 
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003/2004 (ou outra que vier a substituí-la), apresentar Portaria de Outorga Prévia para utilização de 

recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa 

de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao órgão competente; 

h) Memorial descritivo do empreendimento, expondo como será desenvolvida a atividade e quais os 

possíveis impactos de sua implantação e operação;  

i) Plantas planialtimétricas, contendo a localização e caracterização da área quanto ao relevo, 

hidrografia (rios, áreas úmidas, áreas de preservação permanente), solos, vegetação ocorrente no 

imóvel (bosques, árvores isoladas), aspectos geológicos e geotécnicos (comprovados mediante Laudo 

hidrogeológico, para instalação de aterro); 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Localização em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para solicitar a Licença Municipal de Instalação – LMI 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduos - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 
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nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Localização - LML;  

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

g) Projeto de Implantação e Operação, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe 

respectivo; 

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC, acompanhado de Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, 

conforme Termo de Referência - Anexo III; 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

l) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

m) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 
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n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para solicitar a Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduos - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Anterior; 

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado; 

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

h) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

j) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 
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respectivos jornais – originais);  

k) Prova de publicação de súmula do Pedido de Licença Municipal de Operação – LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§4º. Relação de documentos para solicitar a Renovação da Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduos - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado; 

g) Cópia da Licença Municipal de Operação; 

h) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
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Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, atualizado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Operação – LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

n) Publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Municipal de Operação – RLMO em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através 

da apresentação dos respectivos jornais – originais);  

o) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 
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CAPITULO II 

BARRACÃO PARA TRIAGEM DE RESÍDUOS URBANOS RECICLÁVEIS 

Art. 27º. A atividade de barracão para triagem de resíduos urbanos recicláveis e ferro velho terá seu 

processo de licenciamento ambiental municipal conforme tabela abaixo: 

ÁREA CONSTRUÍDA (m²) ATO ADMINISTRATIVO 

Até 2000 m² LMS 

Acima de 2000 m² LML, LMI, LMO, LMOR 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduo - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo; 
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g) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado (se for o caso); 

h) Formulário de Controle Ambiental, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de 

Referência – Anexo 4 da Portaria IAP 155/2013 (ou a que vier a substituir); 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduo - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 
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imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da licença anterior; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Simplificada – LMS em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

m) Publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal de Simplificada – RLMS em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial ou meio eletrônico, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através 

da apresentação dos respectivos jornais – originais);  

n) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  
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p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Localização – LML 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduo - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI. 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Localização em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

jornais – originais); 

j) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

k) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§4º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Instalação – LMI 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduo - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença anterior; 

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de 

Referência – Anexo 7 da Portaria IAP 155/2013 (ou a que vier a substituir); 

g) Projeto de Implantação e Operação, aprovado pelo município, elaborado por profissional 

habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de 

Conselho de Classe respectivo; 

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 
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empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

j) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

k) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§5º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduo - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado (se já instalado); 

f) Cópia da Licença Municipal de Instalação; 

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 
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Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

k) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§6º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduo - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 
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e) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo;  

f) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado; 

g) Cópia da Licença Municipal de Operação; 

h) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Operação – LMO em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

m) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal de Operação - 

RLMO em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

n) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 
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§7º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Caracterização de Resíduo - CCR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado; 

h) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de 

Referência – Anexo 7 da Portaria IAP 155/2013 (ou a que vier a substituir); 

i) Projeto de Implantação e Operação, aprovado pelo município, elaborado por profissional 

habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de 

Conselho de Classe respectivo; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 
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Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação de Regularização - 

LMOR em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

m) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO II 

USINA DE COMPOSTAGEM 

Art. 28º. Para a atividade de Usina de Compostagem deverá ser solicitado o Licenciamento Municipal 

Simplificado. 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro Ambiental para Unidades de Compostagem de Resíduos; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 
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imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado (se for o caso); 

h) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

j) Projeto de Implantação e Operação, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe 

respectivo; 

k) Relatório de situação atual de coleta seletiva, quando se tratar de resíduos sólidos da coleta 

municipal, de acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e programa de 

coleta seletiva; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 
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006/1986; 

n) Certidão Negativa de Débitos com o município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

TITULO VI 

COMERCIAIS E SERVIÇOS 

CAPITULO I 

LAVADOR DE VEÍCULOS 

Art. 29º. A atividade de lavador de veículos terá seu processo de licenciamento ambiental municipal 

conforme tabela abaixo: 

PORTE DA ATIVIDADE TIPO DE VEÍCULO ATO ADMINISTRATIVO 

Pequeno Leve – até 3.500 kg LMS 

Grande Pesado– acima de 3.500 kg LML, LMI, LMO e LMOR 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, e demais documentos exigidos para o 

cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

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

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de funcionamento atualizado (se já instalado); 

h) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

i) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

nº 006/1986; 

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 
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a) Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da licença anterior; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado;  

h) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Relatório do automonitoramento dos efluentes líquidos, se solicitado em licenciamento anterior; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 
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m) Prova de publicação de súmula da concessão de Licença Municipal Simplificada - LMS em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da Renovação da Licença Municipal Simplificada - 

RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem como em periódico regional ou local de grande 

circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente, 

conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/1986; 

o) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Localização – LML 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo e demais documentos exigidos para o 

cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 
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f) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo; 

g) Memorial descritivo do empreendimento, expondo como será desenvolvida a atividade e quais os 

possíveis impactos de sua implantação e operação; 

h) Quando aplicável, de acordo com as características do empreendimento e com a Resolução SEMA 

003/2004 (ou outra que vier a substituí-la), apresentar Portaria de Outorga Prévia para utilização de 

recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa 

de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao órgão competente; 

i) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986;  

j) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

k) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§4º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Instalação – LMI 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Localização - LML;  

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 
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ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

g) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

h) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

i) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

j) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

k) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§5º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 
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e) Cópia da Licença Municipal de Instalação - LMI;  

f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos na Licença Municipal de Localização e na Licença Municipal de Instalação, informando 

se houve ou não ampliação ou modificação da Atividade, elaborado por profissional habilitado, 

acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de 

Classe respectivo; 

g) Quando exigida a Portaria de Outorga Prévia na fase de Licença Prévia, deverá ser apresentada a 

Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

k) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§6º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 
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c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal de Operação - LMO; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Relatório do automonitoramento dos efluentes líquidos, se solicitado em licenciamento anterior; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação de súmula do concessão de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

jornais – originais); 

n) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal de Operação - 

RLMO em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

o) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§7º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

f) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo; 
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g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO II 

PRESTADOR DE SERVIÇO DE CONTROLE FITOSSANITÁRIO E DE VETORES E 

PRAGAS URBANAS 

Art. 30º. Para a atividade de prestador de serviço de controle fitossanitário e de vetores e pragas 

urbanas deverá ser solicitado o Licenciamento Municipal Simplificado. 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 
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b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;  

k) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 
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mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Certidão Negativa de Débitos com o município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 
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descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

 

CAPITULO III 

OFICINA MECÂNICA E ESTABELECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE 

VEÍCULO AUTOMOTORES 

Art. 31º. A atividade de oficina mecânica e estabelecimento para manutenção e reparo de veículos 

automotores terá seu processo de licenciamento ambiental municipal conforme tabela abaixo: 
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TIPO DE VEÍCULO ATO ADMINISTRATIVO 

Leve – até 3500 kg LMS e LMSR 

Pesado – acima de 3500 kg LML, LMI, LMO e LMOR 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 
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Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo; 
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f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, atualizado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 
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p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental.  

§3º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Localização – LML 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Memorial descritivo do empreendimento, expondo como será desenvolvida a atividade e quais os 

possíveis impactos de sua implantação e operação; 

h) Quando aplicável, de acordo com as características do empreendimento e com a Resolução SEMA 

003/2004 (ou outra que vier a substituí-la), apresentar Portaria de Outorga Prévia para utilização de 

recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa 

de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao órgão competente; 

i) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Localização – LML em jornal 
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de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

j) Certidão Negativa de débitos com o Município;  

k) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§4º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Instalação – LMI 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Localização - LML;  

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo 

II; 

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 
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i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

k) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§5º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Instalação - LMI;  

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
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ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

h) Quando exigida a Portaria de Outorga Prévia na fase de Licença Prévia, deverá ser apresentada a 

Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

j) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

k) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

l) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§6º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 
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nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal de Operação; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

n) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal de Operação - 
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RLMO em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

o) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§7º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  
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h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente;  

i) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo 

II; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação  de Regularização - 

LMOR em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

m) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

 

CAPITULO IV 

SUPERMERCADO 

Art. 32º. A atividade de supermercado terá seu processo de licenciamento ambiental municipal 

conforme tabela abaixo: 
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ÁREA CONSTRUÍDA 

(m² de área construída e/ou ocupada*) 
ATO ADMINISTRATIVO 

Até 400 DLM 

De 400 até 10.000 LMS 

*Para construções verticais considera-se o somatório das áreas de todos os pavimentos. 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licença Ambiental Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

g) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

h) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 
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b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro;  

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

h) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

j) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI,  para empreendimentos com área construída maior que 1.500 m²; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 
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empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 
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i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, atualizado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certidão Negativa de Débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 
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CAPITULO V 

SHOPPING CENTER 

Art. 33º. A atividade de shopping center com área construída de até 20.000 m² deverá requerer a 

Licença Municipal Simplificada (LMS). 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

h) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 
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i) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC, acompanhado de Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, 

conforme Termo de Referência - Anexo III; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI, para empreendimentos com área construída superior a 2.500 m²;  

l) Projeto Arquitetônico de Implantação, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, aprovado pelo Município (DEAPRO); 

m) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 
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exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal de Simplificada; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, atualizado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 
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006/1986; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO VI 

MEIOS DE HOSPEDAGEM 

Art. 34º. A atividade de meios de hospedagem terá seu processo de licenciamento ambiental 

municipal conforme tabela abaixo: 

LOCALIZAÇÃO N° DE LEITOS ATO ADMINISTRATIVO 

Área urbana 

Até 50* DLM 

Acima de 50 até 100 LMS 

Acima de 100 LML, LMI, LMO e LMOR 

Área rural Até 30 LMS 

*Desde que não apresente emissão atmosférica. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licença Ambiental Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 
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b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

f) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

g) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§4º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 
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Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI; 

l) Projeto Arquitetônico de Implantação, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, aprovado pelo Município (DEAPRO); 

m) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 
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o) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§5º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 
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k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§6º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Localização – LML 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
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imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Quando aplicável, de acordo com as características do empreendimento e com a Resolução SEMA 

003/2004 (ou outra que vier a substituí-la), apresentar Portaria de Outorga Prévia para utilização de 

recursos hídricos, inclusive para o lançamento de efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa 

de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao órgão competente; 

h) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI; 

i) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Localização em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

j) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

k) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§7º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Instalação – LMI 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 
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c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Localização - LML; 

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

h) Projeto Arquitetônico de Implantação, elaborado por profissional habilitado, com ART, aprovado 

pelo Município (DEAPRO); 

i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

k) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 
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§8º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Instalação - LMI;  

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

g) Quando exigida a Portaria de Outorga Prévia na fase de Licença Prévia, deverá ser apresentada a 

Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Certificado de Registro no SERFLOR em se tratando de empreendimentos que extraiam, coletem, 

beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, armazenem e transformem produtos, 

subprodutos ou matéria-prima de origem florestal, nos termos do Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de 

junho de 1996; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 
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k) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

l) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

m) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental.  

§9º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Operação; 

f) Cópia do Alvará de funcionamento atualizado;  

g) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 
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estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, atualizado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

l) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal de Operação - 

RLMO em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do 

solo; 

m) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§10º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 
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exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 
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empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação de Regularização - 

LMOR em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO VII 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO 

Art. 35º. A atividade de estabelecimento de ensino público e privado, até 2 hectares para 

estabelecimentos horizontais e que não gere resíduos Classe I conforme ABNT NBR 10.004, terá seu 

processo de licenciamento ambiental municipal conforme porte da atividade: 

TIPO DE EMPREENDIMENTO ATO ADMINISTRATIVO 

Estabelecimento de ensino público e privado 

sem emissão atmosférica 
DLM 

Estabelecimento de ensino público e privado 

com emissão atmosférica  
LMS 

Campus Universitário LML, LMI, LMO e LMOR 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licença Ambiental Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

f) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

g) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

h) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

i) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI; 

l) Projeto Arquitetônico de Implantação, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, aprovado pelo Município (DEAPRO); 

m) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 
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mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 
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Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§4º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Localização – LML 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 
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d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI,  para empreendimentos com área construída superior a 1.500 m²; 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Localização em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

j) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

k) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§5º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Instalação – LMI 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 
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b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Localização - LML;  

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil – PGRCC, acompanhado de Anotação 

de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, 

conforme Termo de Referência - Anexo III; 

h) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

i) Projeto Arquitetônico de Implantação, elaborado por profissional habilitado, com ART, aprovado 

pelo Município (DEAPRO); 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

l) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 
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circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§6º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Instalação - LMI;  

f) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

g) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

h) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

i) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal de 
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circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

j) Cópia do Alvará de Funcionamento atualizado (se for o caso); 

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§7º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal de Operação - LMO; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 
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acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, atualizado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação de súmula do concessão de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

n) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal de Operação - 

RLMO em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

o) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

p) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

q) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§8º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo IV; 

j) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI, para empreendimentos com área construída superior a 1.500 m²; 

k) Projeto Arquitetônico de Implantação, elaborado por profissional habilitado, com ART, aprovado 

pelo Município (DEAPRO); 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação de Regularização - 
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LMOR em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO VIII 

COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) 

Art. 36º. A atividade de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) terá seu processo de 

licenciamento ambiental municipal conforme porte da atividade: 

CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO EM kg 

de GLP (Portaria nº 27/96 da ANP) 
ATO ADMINISTRATIVO 

Classe I – até 520 kg 

Classe II e III – até 6.240 kg DLM 

Classe IV, V, VI e área de armazenamento especial – 

acima de 6.240 kg 
LMS 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licença Ambiental Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 
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nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

f) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

g) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

g) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

h) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI; 
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i) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

j) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

k) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 
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ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso). 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 
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CAPITULO XI 

LAVANDERIA 

Art. 37º. Para a atividade de lavanderia, exceto lavanderia industrial, terá seu processo de 

licenciamento ambiental municipal conforme parâmetros abaixo. 

PARÂMETROS ATO ADMINISTRATIVO 

Lançamento de efluente em rede coletora de esgoto DLM 

Sistema de tratamento de efluente própria LMS 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licença Ambiental Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado); 

f) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

g) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 
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a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 
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j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO X 

TANQUES AÉREOS DE COMBUSTÍVEL 

Art. 38º. A atividade de Tanques Aéreos de Combustível, até 15.000 litros, deverá requerer a Licença 

Municipal Simplificada (LMS). 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 
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b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustíveis - PSR ; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Anuência dos Conselhos Consultores regulamentados e Órgão Ambiental competente, no caso do 

empreendimento localizado em áreas de mananciais, em áreas de proteção ambiental (APA), no 

entorno de unidades de conservação de proteção integral ou áreas prioritárias definidas por 

instrumento legal e ou infralegal para conservação da natureza conforme estabelece o Art. 10 da 

Resolução CEMA 065/08 (ou que vier a substituir); 

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Projeto Simplificado do Controle de Poluição Ambiental, elaborado por profissional habilitado, 

acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de 

Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – Anexo II da Resolução 

SEDEST 03/2020; 

j) Para empreendimentos em operação, apresentar Estudo de Investigação de Passivos Ambientais, 
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conforme roteiro para inspeção, e em caso de indícios de contaminação, deve ser realizado a 

Investigação Confirmatória, elaborados por profissional habilitado e acompanhados da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar do Conselho de Classe 

respectivo, conforme Termo de Referência – Anexo VI da Resolução SEDEST 03/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA nº 006/1986; 

m) Certificação do Corpo de Bombeiros, com validade não expirada; 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro para postos e sistemas retalhistas de combustíveis - PSR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo; 
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f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Cópia do Alvará de funcionamento atualizado do Município (no caso posto de abastecimento para 

consumo próprio, o alvará poderá ser da própria atividade comercial ou industrial, e isento para postos 

de abastecimentos de Fazendas Agrícolas); 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Para empreendimentos em operação, apresentar Estudo de Investigação de Passivos Ambientais, 

conforme roteiro para inspeção, e em caso de indícios de contaminação, deve ser realizado a 

Investigação Confirmatória, elaborados por profissional habilitado e acompanhados da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar do Conselho de Classe 

respectivo, conforme Termo de Referência – Anexo VI da Resolução SEDEST 03/2020; 

k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 
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mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

o) Certificação do Corpo de Bombeiros, com validade não expirada; 

p) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

q) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO XI 

ATIVIDADES GERADORAS DE RUÍDO NOTURNO 

Art. 39º. As Atividades geradoras de ruído noturno, tais como bares, casas noturnas e de eventos, 

discotecas e similares, deverão requerer a Licença Municipal Simplificada (LMS). 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 
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com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

j) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI;  

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 
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b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 
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006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

 CAPITULO XII 

PANIFICADORAS, AÇOUGUES, RESTAURANTES, LANCHONETES E PIZZARIAS 

Art. 40º. As Atividades de Panificadoras, Açougues, Restaurantes, Lanchonetes e Pizzarias, terão seu 

licenciamento conforme tabela abaixo: 

PARÂMETROS ATO ADMINISTRATIVO 

Panificadoras, Açougues, Restaurantes, 

Lanchonetes e Pizzarias sem emissão atmosférica e 

com geração de resíduos sólidos de até 120L/dia. 

DLM 

Panificadoras, Açougues, Restaurantes, 

Lanchonetes e Pizzarias 
LMS 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licença Ambiental Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 
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Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

f) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

g) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 
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f) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 
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imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 
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o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO XIII 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 

Art. 41º. A atividade de Comércio varejista de material de construção, terá seu licenciamento 

conforme tabela abaixo: 

PARÂMETROS ATO ADMINISTRATIVO 

Comércio varejista de material de construção 

sem depósito, sem fabricação e com área 

coberta inferior a 10.000 m². 

DLM 

Comércio varejista de material de construção 

com depósito e/ou fabricação e/ou área coberta 

superior a 10.000 m². 

LMS 

§1º. Relação de documentos para requerer a Dispensa de Licença Ambiental Municipal – DLM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 
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e) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

f) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

g) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

h) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado); 

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 

efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 
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i) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

j) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI, para empreendimentos com área construída superior a 1.500 m²; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 
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e) Certidão do Município quanto ao uso e ocupação do solo; 

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 
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p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO XIV 

LIMPA-FOSSA 

Art. 42º. A Atividade de Limpa-fossa (apenas doméstico) deverá requerer a Licença Municipal 

Simplificada (LMS). 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

h) Portaria de Outorga de Direito, para utilização de recursos hídricos, inclusive para o lançamento de 
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efluentes líquidos em corpos hídricos, ou Dispensa de Outorga, se for o caso, a ser obtida junto ao 

órgão competente; 

i) Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental - PCPA, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo I; 

j) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

k) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Certidão do Município quanto ao uso e ocupação do solo; 
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f) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 
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CAPITULO XV 

ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS 

Art. 43º. As atividades funerárias e serviços relacionados, exceto crematórios e cemitérios, com 

volume de geração de resíduos até de 30 litros/dia, deverão requerer a Licença Municipal de 

Localização, Licença Municipal de Instalação e Licença Municipal de Operação.  

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Localização – LML 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Localização em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 
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h) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

i) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

j) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Instalação – LMI  

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Localização - LML;  

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo V; 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

k) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Instalação - LMI;  

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 
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empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§4º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal de Operação; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

i) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 
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estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, atualizado, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe 

respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo V; 

k) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

l) Relatório do automonitoramento dos efluentes líquidos, se solicitado em licenciamento anterior; 

m) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

n) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

o) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação de Licença Municipal de Operação - 

RLMO em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

p) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

q) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

r) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§5º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR 
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a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo V; 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 
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(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação de Regularização - 

LMOR em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

m) Certidão Negativa de débitos com o Município;  

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

TITULO VII 

SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E VETERINÁRIO 

CAPITULO I 

HOSPITAL 

Art. 44º. Os hospitais terão seu processo de licenciamento ambiental municipal conforme tabela 

abaixo: 

EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE QUANTIDADE TIPO DE LICENÇA 

Hospital Até 80 leitos LML, LMI, LMO, e LMOR 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Localização – LML 
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a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI, para empreendimentos com área construída superior a 1.500 m²; 

h)  Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Localização em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

j) Certidão Negativa de débitos com o Município; 
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k) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Instalação – LMI  

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Localização - LML;  

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo V; 

h)  Projeto Arquitetônico de Implantação, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, aprovado pelo Município (DEAPRO); 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

j) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 
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CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

k) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  

l) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Instalação - LMI;  

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 
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estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

k) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental.  

§4º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal de Operação - LMO; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, atualizado, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe 

respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo V; 

k) Certificado de Registro no SERFLOR em se tratando de empreendimentos que extraiam, coletem, 

beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, armazenem e transformem produtos, 

subprodutos ou matéria-prima de origem florestal, nos termos do Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de 

junho de 1996; 

l) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

m) Relatório do automonitoramento das emissões atmosféricas, se necessário, conforme estabelecido 

na Resolução SEMA 016/14, ou que vier a substituir (nos casos em que o referido plano já tenha sido 

apresentado, informar o número do protocolo);  

n) Relatório do automonitoramento dos efluentes líquidos, se solicitado em licenciamento anterior; 

o) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

p) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  
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q) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal de Operação - 

RLMO em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

r) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

s) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

t) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§5º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

g) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

h) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

i) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo V; 

j)  Certificado de Registro no SERFLOR em se tratando de empreendimentos que extraiam, coletem, 

beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, armazenem e transformem produtos, 

subprodutos ou matéria-prima de origem florestal, nos termos do Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de 

junho de 1996; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação de Regularização - 

LMOR em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

m) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

n) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

o) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO II 

SERVIÇOS DE SAÚDE 

Art. 45º. Os empreendimentos que geram resíduos de serviço de saúde, exceto os que produzem 

resíduos quimioterápicos, terão seu processo de licenciamento ambiental municipal conforme descrito 

na tabela abaixo: 
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EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE QUANTIDADE TIPO DE LICENÇA 

SERVIÇOS DE SAÚDE – empreendimentos 

que geram resíduos de saúde como 

laboratórios, farmácias, consultórios, 

clínicas, clinicas e/ou consultórios 

veterinário, estúdios de tatuagens, etc. 

Até 30 L/semana de 

Resíduos de serviço 

de saúde 

LMS 

Acima de 

30 L/semana e até 

30 L/dia de Resíduos 

de serviço de saúde 

LML, LMI, LMO e LMOR 

§1º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado);  

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo V; 

h)  Cópia do contrato firmado com a empresa especializada que irá realizar a destinação final dos 
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resíduos de saúde; 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

j) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

k) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal Simplificada – RLMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal Simplificada; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 
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estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

l) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Localização – LML 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 
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c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica 

– ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência - 

Anexo VI, para empreendimentos com área construída superior a 1.000 m²; 

h)  Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Localização em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

j) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

k) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

l) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 
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§4º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Instalação – LMI  

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Localização - LML;  

f) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

g) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo V; 

h)  Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Localização – LML em 

jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução 

CONAMA n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais);  

j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Instalação - LMI em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais);  
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k) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§5º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação – LMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Cópia da Licença Municipal de Instalação - LMI; 

f) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado (se já instalado); 

g) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

i) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Instalação – LMI em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  
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j) Prova de publicação de súmula do pedido de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal de 

circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da apresentação dos respectivos 

jornais – originais); 

k) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§6º. Relação de documentos para requerer a Renovação da Licença Municipal de Operação – RLMO 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

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

f) Cópia da Licença Municipal de Operação; 

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidos nas Licenças anteriores, informando se houve ou não ampliação ou modificação da 

Atividade, com relatório fotográfico, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART 

ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 
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j) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 

k) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, atualizado, acompanhado de 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe 

respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo V; 

l)  Certificado de Registro no SERFLOR em se tratando de empreendimentos que extraiam, coletem, 

beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, armazenem e transformem produtos, 

subprodutos ou matéria-prima de origem florestal, nos termos do Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de 

junho de 1996; 

m) Relatório do automonitoramento das emissões atmosféricas, se necessário, conforme estabelecido 

na Resolução SEMA 016/14 (nos casos em que o referido plano já tenha sido apresentado, informar o 

número do protocolo);  

n) Relatório do automonitoramento dos efluentes líquidos, se solicitado em licenciamento anterior; 

o) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

p) Prova de publicação de súmula da Concessão de Licença Municipal de Operação - LMO em jornal 

de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA 

n°006/86 (as publicações em meio impresso deverão ser comprovadas através da apresentação dos 

respectivos jornais – originais);  

q) Prova de publicação de súmula do pedido de Renovação da Licença Municipal de Operação – 

RLMO em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

r) Certidão Negativa de débitos com o Município; 
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s) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

t) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§7º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal de Operação de Regularização – 

LMOR 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA;  

b) Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços - CCS; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

e) Planta de Localização da área do empreendimento e da propriedade em que está inserido o 

empreendimento, elaborada por profissional habilitado, com poligonal definidora dos limites da 

Atividade georreferenciado e coordenadas dos vértices no sistema de projeção UTM. Em ambos os 

casos, utilizar “datum” horizontal SIRGAS-2000. Os vértices da poligonal devem ser determinados 

com precisão mínima de 01 (um) metro. Locar na planta também as edificações utilizadas no 

desenvolvimento da atividade, corpos hídricos com respectiva distância das edificações, área de 

preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200 metros dos limites da atividade; 

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

g) Cópia do Alvará de Funcionamento Atualizado;  

h) Inventário anual de recebimento, movimentação, processamento e destinação final dos resíduos, 

descrevendo o gerador, classificação, quantidades e tratamento/destinação final adotado, 

acompanhados de Manifestos de Transporte de Resíduos (MTR) e Certificados de Destinação Final de 

Resíduos (CDF), junto ao Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos 

(SINIR), conforme Portaria MMA n° 280/2020; 
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i) Plano de Controle Ambiental - PCA, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – 

ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme Termo de Referência – 

Anexo II; 

j) Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo, conforme 

Termo de Referência - Anexo V; 

k) Certificado de Registro no SERFLOR em se tratando de empreendimentos que extraiam, coletem, 

beneficiem, transformem, industrializem, comercializem, armazenem e transformem produtos, 

subprodutos ou matéria-prima de origem florestal, nos termos do Decreto Estadual nº 1.940, de 03 de 

junho de 1996; 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação de súmula do pedido da Licença Municipal de Operação de Regularização - 

LMOR em jornal de circulação regional e no Diário Oficial, conforme modelo aprovado pela 

Resolução CONAMA n°006/86 (as publicações impressas deverão ser comprovadas através da 

apresentação dos respectivos jornais – originais); 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município;  

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

TITULO VIII 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

CAPÍTULO I 

PARCELAMENTO DO SOLO URBANO PARA FINS HABITACIONAIS, COMO 

LOTEAMENTOS E DESMEMBRAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

HABITACIONAIS E CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HORIZONTAIS E 

VERTICAIS 

Art. 46º. As atividades de Parcelamento do solo urbano para fins habitacionais, como loteamentos e 

desmembramentos e Implantação de conjuntos habitacionais e construção de empreendimentos 

horizontais e verticais, desde que não impliquem na supressão de vegetação nativa (corte raso e/ou 

corte isolado em número superior a 5 indivíduos arbóreos); em intervenção em APP ou em locais 

insusceptíveis de ocupação com terrenos hidromórficos ou sujeitos à inundação; que não estejam 

inseridos em aquíferos formados em rochas com desenvolvimento de cavidades naturais subterrâneas e 

processos kársticos; e que não haja intervenção nas faixas de servidão das linhas de alta tensão e de 

faixas de domínio de linhas férreas ou de rodovias estaduais ou federais, deverão ser submetidas ao 

processo de licenciamento ambiental municipal conforme tabela a seguir: 

EMPREENDIMENTO/
ATIVIDADE 

QUANTIDADE/CARACTERÍSTICAS 
TIPO DE 

LICENÇA 

Desmembramento 

Até 01 (um) hectare, quando não se enquadrem no Artigo 
6° inciso V da Resolução SEDEST 068/2019 (ou a que 
vier a substituí-la) e localizados em área urbana 
devidamente parceladas, com aproveitamento do sistema 
viário existente, desde que não impliquem na abertura de 
novas vias e logradouros públicos, nem no 
prolongamento, modificação ou ampliação dos já 
existentes e não necessitem de supressão de vegetação 
nativa. 

AAM 

Parcelamento do solo 
urbano para fins 

habitacionais, como 
loteamentos e 

desmembramentos. 

Até 10 (dez) hectares de área total do imóvel e desde que 
localizados em área urbana ou de expansão urbana, assim 
definidas no Plano Diretor Municipal e já dotado de 
infraestrutura e serviços públicos no seu entorno, 
contendo no mínimo: logradouro público, rede de luz, 
rede de água e rede de esgoto da concessionária, e não 
necessitem de supressão de vegetação nativa. 

   

LMS 
  

  

Implantação de 
conjuntos habitacionais, 

construção de 
empreendimentos 

horizontais e verticais e 
construção de edifícios. 

Até 10 (dez) hectares de área total do imóvel, sendo de 
até 200 unidades habitacionais para empreendimentos 
horizontais e até 300 unidades habitacionais para 
empreendimentos verticais e desde que localizados em 
área urbana ou de expansão urbana, assim definidas no 
Plano Diretor Municipal e já dotado de infraestrutura e 
serviços públicos no seu entorno, contendo no mínimo: 
logradouro público, rede de luz, rede de água e rede de 
esgoto da concessionária e não necessitem de supressão 
de vegetação nativa. 

LMS 
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§1º. Relação de documentos para requerer a Autorização Ambiental Municipal para 

Desmembramento – AAM 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Imobiliário - CIM; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro, dispensado somente para COHAPAR e Companhias Habitacionais 

Municipais; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, atualizada 

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

e) Documentação complementar do imóvel se a situação imobiliária estiver irregular ou 

comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais; 

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

g) Projeto de desmembramento, em escala compatível, devidamente aprovada pelo município, 

contendo as seguintes demarcações: 

1. Áreas de vegetação nativa (se houver), averbada/registrada ou não, devendo a tipologia 
florestal existente ser avaliada para fins de futura ocupação; 
 

2. Corpos hídricos (se houver) e área de preservação permanente, devendo este fato ser 
avaliado para fins de futura ocupação; 
 

3. Indicação do sistema viário que faz divisa com o imóvel a ser desmembrado, envolvendo 
todo seu entorno e indicação das ocupações próximas; 
 

4. Situação atual do imóvel e indicação da situação pretendida após o desmembramento, com 
legenda/estatística; 
 

5. A planta deverá ser assinada pelo proprietário do imóvel e pelo técnico responsável 
devidamente habilitado pelo conselho de classe. 

h) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados nessa fase e dos responsáveis pela execução do 

empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe; 
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i) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

j) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT;  

k) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§2º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS para 

Desmembramento 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Imobiliário - CIM; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro, dispensado somente para COHAPAR e Companhias Habitacionais 

Municipais; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, atualizada 

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

e) Documentação complementar do imóvel se a situação imobiliária estiver irregular ou 

comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais; 

f) Relatório fotográfico contendo no mínimo 10 fotografias, com vários ângulos do terreno; 

g) Ante-Projeto de desmembramento, em escala compatível, devidamente aprovada pelo município, 

contendo as seguintes demarcações: 

 
1. Áreas de vegetação nativa (se houver), averbada/registrada ou não, devendo a tipologia 

florestal existente ser avaliada para fins de futura ocupação; 

2. Corpos hídricos (se houver) e área de preservação permanente, devendo este fato ser 
avaliado para fins de futura ocupação; 

3. Indicação do sistema viário que faz divisa com o imóvel a ser desmembrado, envolvendo 
todo seu entorno e indicação das ocupações próximas; 

4. Situação atual do imóvel e indicação da situação pretendida após o desmembramento, com 
legenda/estatística; 

5. A planta deverá ser assinada pelo proprietário do imóvel e pelo técnico responsável 
devidamente habilitado pelo conselho de classe; 
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6. Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 
estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados, junto aos respectivos conselhos de classe. 

h) Quando aplicável, apresentar plano de manutenção das áreas de preservação permanente e/ou áreas 

verdes existentes no empreendimento, projeto de remediação de áreas com solo contaminado e 

recuperação de áreas com processos erosivos acentuados; 

i) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados e dos responsáveis pela execução do empreendimento, 

junto aos respectivos conselhos de classe; 

j) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

k) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

l) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

m) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§3º. Relação de documentos para requerer a Licença Municipal Simplificada – LMS 

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b)  Cadastro de Empreendimentos Imobiliário - CIM; 

c)  Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro, dispensado somente para COHAPAR e Companhias Habitacionais 

Municipais; 

d)  Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, atualizada 

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

e) Documentação complementar do imóvel se a situação imobiliária estiver irregular ou 

comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais; 

f) Certidão do Município, quanto ao uso e ocupação do solo; 
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g) Carta de viabilidade ou documento equivalente da concessionária de energia elétrica; 

h) Declaração emitida pela concessionária do serviço de água e esgoto, atestando a viabilidade de 

atendimento à demanda d’água prevista e do lançamento dos efluentes líquidos gerados na rede 

coletora publica e da possibilidade de tratá-los sem ônus ao Contrato existente entre esta e o 

Município, bem como informando a respectiva ETE; 

i) Relatório Técnico contendo os seguintes itens: 

1.  Relatório fotográfico contendo no mínimo 10 fotografias, com vários ângulos do terreno; 

2.  Ante-Projeto de implantação urbanística do empreendimento, APROVADO PELO 
MUNICÍPIO, com estatística, contendo situação e localização, contemplando altimetria, 
coordenadas geográficas UTM, áreas de preservação permanente e áreas de interesse a 
manter; 

3.  Projeto planialtimétrico, com coordenadas geográficas UTM contendo curvas de nível, 
formato e medidas dos lotes, áreas de vegetação, áreas de preservação permanente; 

4.  Projeto básico de terraplanagem conforme Termo de Referência (Anexo IV – Resolução 
SEDEST 068/2019); 

5.  Laudo Geológico Termo de Referência (Anexo V - Resolução SEDEST 068/2019); 

6. Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, quando o 
empreendimento possuir mais de 3.000 m² de área construída e/ou 600 m² de demolição, 
conforme Termo de Referência (Anexo X - Resolução SEDEST 068/2019), observada a 
Resolução CONAMA 307/2002; 

7. Projeto de Drenagem Superficial, conforme Termo de Referência (Anexo VII - Resolução 
SEDEST 068/2019), contemplando caixas/bacias de contenção para empreendimentos com 
área acima de 3.000 m² de impermeabilização, visando evitar cheias a jusante do local, não 
se aplicando para loteamentos com finalidade habitacional. 

j) Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV (Para empreendimentos acima de 100 unidades), 

acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de 

Classe respectivo, conforme Termo de Referência - Anexo VI. 

k) Quando aplicável, apresentar os seguintes documentos: 

1. Outorga prévia de uso/lançamento de recursos hídricos, emitida pelo órgão competente, 
quando for o caso de: poços artesianos e/ou canalização de corpo hídrico; 

2. Para lançamento de águas pluviais em galerias ou corpos hídricos, está dispensada a outorga 
conforme Portaria 46/2015, do Instituto das Águas do Paraná; 
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3. A Outorga de Direito deverá ser apresentada ao órgão licenciador antes do início da ocupação 
do empreendimento, devendo esta condicionante constar no corpo da LMS; 

4. Anuência Prévia da Curadoria do Patrimônio Histórico e Artístico da Secretaria de Estado da 
Cultura em se tratando de empreendimentos localizados em áreas tombadas; 

5. Manifestação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN, conforme 
estabelecido na Instrução Normativa IPHAN nº 001, de 25 de março de 2015, observando as 
definições estabelecidas nos Anexos I e II da mesma; 

6. Anuência Prévia do ICMBio quando o empreendimento se situar no interior ou na zona de 
amortecimento de Unidade de Conservação Federal, de acordo com o estabelecido na 
Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 2010, e alterações posteriores, devendo 
essa anuência ser solicitada pelo órgão licenciador; 

7. Quando o empreendimento se situar no interior ou na zona de amortecimento de Unidade de 
Conservação Estadual, o procedimento de licenciamento deverá ser remetido ao setor 
competente do órgão estadual licenciador para manifestação; 

8. Manifestação/anuência do Departamento de Estradas de Rodagem-DER ou Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes-DNIT ou concessionária de rodovias, para 
empreendimentos marginais às rodovias ou situados a menos de cem metros do eixo de 
rodovia estadual, tendo em vista questões de acesso e vias marginais. 

l) Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos 

estudos/projetos/laudos/relatórios apresentados e dos responsáveis pela execução do empreendimento, 

junto aos respectivos conselhos de classe; 

m) Prova de publicação da súmula do pedido da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

n) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

o) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

p) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

§4º. Relação de documentos para requerer a Renovação de Licença Municipal Simplificada – RLMS  

a) Requerimento de Licenciamento Ambiental - RLA; 

b) Cadastro de Empreendimentos Imobiliário - CIM; 
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c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro, dispensado somente para COHAPAR e Companhias Habitacionais 

Municipais; 

d) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do proprietário, atualizada 

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

e) Documentação complementar do imóvel se a situação imobiliária estiver irregular ou 

comprometida, conforme exigências para casos imobiliários excepcionais; 

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

g) Cópia da Licença Municipal Simplificada - LMS;  

h) Relatório Técnico comprovando efetivo cumprimento das exigências e condicionantes 

estabelecidas na Licença Municipal Simplificada, informando se houve ou não ampliação ou 

modificação da Atividade, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou 

documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

i) Declaração do IAT acusando inexistência de pendências quanto as condicionantes da Licença 

Anterior (se for o caso); 

j) Prova de publicação da súmula da concessão da LMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

k) Prova de publicação da súmula do pedido da RLMS no Diário Oficial do Estado do Paraná, bem 

como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio eletrônico de comunicação 

mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 

006/1986; 

l) Certidão Negativa de débitos com o Município; 

m) Certidão Negativa de débitos ambientais emitida pelo IAT; 

n) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 
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TITULO IX 

ATIVIDADE FLORESTAL 

CAPITULO I 

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE 

REGENERAÇÃO 

Art. 47º. Para a atividade de supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, 

desde que em área urbana, em obras e atividades especificas licenciadas pelo Município, deverão ser 

submetidos ao processo de Autorização Florestal Municipal - AFM: 

§1º. Relação de documentos para requerer a Autorização Florestal Municipal – AFM; 

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF; 

b) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Cópia do último IPTU ou declaração de isenção do mesmo; 

e) Inventário Florestal, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART ou documento similar de Conselho de Classe respectivo; 

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO II 

APROVEITAMENTO DE MATERIAL LENHOSO 
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Art. 48º. Para a atividade de Aproveitamento de material lenhoso de espécies nativas, para exemplares 

secos, em pé e/ou caídos naturalmente, em áreas de ocorrência de acidente natural em área urbana: 

volume de até 45 m³ a cada 5 (cinco) anos, por imóvel, sem fins comerciais, exceto para espécies 

ameaçadas de extinção, deverão ser submetidos ao processo de Autorização Florestal Municipal - 

AFM: 

§1º. Relação de documentos para requerer a Autorização Florestal Municipal – AFM; 

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF; 

b) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Cópia do último IPTU ou declaração de isenção do mesmo; 

e) 5 (cinco) fotos das árvores; 

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO III 

CORTE DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS 

Art. 49º. Para a atividade de Corte de espécies florestais nativas isoladas em áreas urbanas 

consolidadas, até 15 indivíduos arbóreos nativos isolados, somente para fins de edificações. Vedada, 

em todo caso, a supressão de espécies florestais ameaçadas de extinção, ressalvados os casos de 

utilidade pública e risco iminente de queda que venha a pôr em risco a vida e o patrimônio público ou 

privado, deverão ser submetidos ao processo de Autorização Florestal Municipal - AFM: 

§1º. Relação de documentos para requerer a Autorização Florestal Municipal – AFM; 
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a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF; 

b) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

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

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 

d) Cópia do último IPTU ou declaração de isenção do mesmo; 

e) 5 (cinco) fotos das árvores; 

f) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

 

CAPITULO IV 

SUPRESSÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS EXÓTICAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO 

PERMANENTE PARA SUBSTITUIÇÃO POR ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS 

Art. 50º. Para a atividade de Supressão de espécies florestais exóticas em área de preservação 

permanente, para substituição com espécies florestais nativas, através de Projeto Técnico: Todos os 

casos deverão ser submetidos ao processo de Autorização Florestal Municipal - AFM: 

§1º. Relação de documentos para requerer a Autorização Florestal Municipal – AFM; 

a) Requerimento de Autorização Florestal – RAF; 

b) Matrícula ou Transcrição do Cartório de Registro de Imóveis em nome do empreendedor ou em 

nome do proprietário/locador, junto com o contrato de locação e anuência do proprietário, em caso de 

imóvel locado, atualizada em até 90 (noventa) dias contados da data de sua emissão. No caso de 

imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR; 

c) Apresentar fotocópia da Carteira de Identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF), e 

Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica, e demais documentos 

exigidos para o cadastro; 
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d) Cópia do último IPTU ou declaração de isenção do mesmo, para áreas urbanas; 

e) 5 (cinco) fotos das árvores; 

f) Projeto técnico de substituição de espécies exóticas por nativas em área de preservação 

permanente, elaborado por profissional habilitado, acompanhado de respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART (dispensado para substituição de até 5 (cinco) indivíduos na área 

urbana); 

g) Comprovante de recolhimento da Taxa Ambiental. 

Art. 51º. Documentação complementar poderá ser exigida pelos técnicos no momento da avaliação 

dos projetos. 

Art. 52º. Esta resolução deverá ser submetida a revisão primária nos próximos 3 meses e sua revisão e 

atualização a cada 2 (dois) anos. 

Art. 53º. Os casos omissos serão avaliados pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente de 

Guarapuava (CMMA). 

Art. 54º. Fica revogada a Resolução CMMA nº 02/2018 e demais as disposições em contrário. 

Art. 55º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Guarapuava, 09 de junho de 2021. 
 

 
Celso Alves de Araújo 

Presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente – CMMA 
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ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA - PLANO SIMPLIFICADO DE CONTROLE DE POLUIÇÃO 
AMBIENTAL (PCPA) 

 
 Os empreendimentos de atividades comerciais e serviços que passarão pelo processo de 

Licenciamento Municipal Simplificado deverão apresentar à SEMAG o Plano Simplificado de 

Controle de Poluição Ambiental conforme diretrizes deste Termo de Referência. 

 Todos os dados cadastrados no requerimento de licenciamento ambiental deverão estar em 

acordo com os informados neste Estudo. 

 O Plano Simplificado de Controle de Poluição Ambiental deverá ser elaborado por técnico 

habilitado e apresentado para análise da SEMAG, acompanhados da respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, conforme as diretrizes listadas a seguir: 

 
1. INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
 
• Razão Social, CGC, endereço, Indicação Fiscal; 

• Fonte abastecedora de água; 

• Corpo receptor (se for o caso); 

• Área onde será implantada a atividade (área total, área construída e área livre); 

• Número de funcionários; 

• Horário de turno de trabalho; 

• Matérias-primas e insumos; 

• Fluxograma 

 
2. INFORMAÇÕES SOBRE POLUIÇÃO HÍDRICA 

2.1 INFORMAÇÕES SOBRE EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
• Descrição do sistema de captação e disposição de águas pluviais; 

• Informações sobre a quantidade e qualidade (caracterização) dos efluentes líquidos. 

 
2.2 PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 

2.2.1 ESGOTO SANITÁRIO 
 
• Descrição do (s) sistema (s) de tratamento (s) adotado (s) para o tratamento do esgoto sanitário; 

• Dimensionamento (memorial de cálculo) das unidades que compõem o sistema. 
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2.2.2 EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
• Descrição do (s) sistema (s) de tratamento (s) adotado (s) para o tratamento de efluentes líquidos; 

• Justificativa do sistema adotado; 

• Dimensionamento (memorial de cálculo) das unidades que compõem o sistema; 

• Caracterização do corpo receptor. 

 
3. INFORMAÇÕES SOBRE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
3.1 INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS GERADORES DE EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
3.1.1 DESCRIÇÃO DO (S) SISTEMA FONTES DE POLUIÇÃO DO AR 
 
• Especificar detalhadamente todos os processos geradores de poluição do ar, tais como caldeiras, 

fornos, moinhos, secadores, etc., que emitam gases, vapores e/ou material particulado para a 

atmosfera, seja através de dutos, chaminés ou emissões fugitivas. 

 
3.1.2 PRODUÇÃO TÍPICA DOS PROCESSOS 
 
• Especificar para cada processo acima o período de funcionamento e as características técnicas de 

utilização e/ou operação dos mesmos, informando a capacidade de produção de cada um, através do 

volume de produção ou pelo consumo de matéria prima. Para os processos de queima deve ser 

adicionalmente informada a potência térmica nominal. 

  
3.1.3 TEMPO DE OPERAÇÃO DOS PROCESSOS 
 
• Especificar para cada processo acima o período de funcionamento previsto (diário, mensal e anual). 

 
3.1.4 CHAMINÉS 
 
• Especificar o número e altura das chaminés ou dutos em relação ao nível do solo, à edificação onde a 

fonte potencialmente poluidora estará instalada, à altura da residência vizinha mais alta num raio de 

300 metros e das outras construções vizinhas, indicando os equipamentos onde serão instaladas as 

mesmas. 

 
3.1.5 COMBUSTÍVEIS 
 

• Especificar os combustíveis a serem utilizados (tipo e quantidade diária, mensal e anual) por cada 

processo acima identificado. 
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3.1.6 ENQUADRAMENTO 
 
• Especificar o artigo no qual cada processo se enquadra e os padrões de emissão e de 

condicionamento a serem atendidos, com as respectivas justificativas. 

 
3.2 PLANO DE CONTROLE DE POLUIÇÃO DO AR 
 
Deverá ser apresentado o Plano de Controle de Poluição do Ar, especificando as medidas a serem 

tomadas para atender os padrões de emissão e de condicionamento e os padrões de qualidade do ar no 

entorno, ambos estabelecidos na Resolução SEMA 016/2014, contemplando, no mínimo, os itens 

abaixo: 

• Descrição do(s) sistema(s) e/ou medidas de controle adotadas; 

• Dimensionamento (memorial de cálculo) das unidades que compõem o sistema de controle de 

poluição do ar  

• Dimensionamento dos dutos e chaminés, conforme parâmetros estabelecidos pela Resolução 

SEMA 016/2014. 

 
3.3 AUTOMONITORAMENTO 
 

• Apresentar, para cada processo, a frequência de monitoramento, de acordo com o estabelecido nos 

artigos específicos da Resolução SEMA 016/2014. 

 
4. INFORMAÇÕES SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS 
4.1 INFORMAÇÕES SOBRE OS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS 
 

• Especificar e quantificar os resíduos sólidos gerados pelo empreendimento, inclusive os provenientes 

da estação de tratamento efluentes líquidos industriais. 

 
4.2 SISTEMA (S) DE CONTROLE DE POLUIÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

• Descrição do(s) sistema(s) e/ou medidas de controle adotadas; 

• Dimensionamento (memorial de cálculo) das unidades que compõem o sistema de tratamento, 

armazenamento (temporário) e/ou disposição final de resíduos sólidos. 

 
5. INFORMAÇÕES SOBRE POLUIÇÃO SONORA 
5.1. INFORMAÇÕES SOBRE ÍNDICES SONOROS GERADOS 
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• Relacionar os equipamentos geradores de ruído e os índices sonoros medidos em pontos de medição 

externos, conforme Resolução CONAMA nº 01 de 08/03/1990. 

 
5.2. PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO 
 

• Descrição do Projeto de Isolamento Acústico proposto. 

• Especificação técnica dos materiais utilizados. 

• Justificativa da escolha dos materiais utilizados. 

• Memorial de cálculo. 

• Eficiência proposta, justificativa e índices sonoros externos esperados. 

 
5.3 DESENHOS 
5.3.1. DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
 

• Croqui de localização da atividade, indicando e especificando os vizinhos mais próximos (residência, 

comércio, indústria) e distâncias aproximadas. 

 
5.3.2 DAS INFORMAÇÕES SOBRE POLUIÇÃO SONORA 
 
• Croqui localizando os equipamentos sonoros relacionados no item 5.1 e definindo pontos externos 

conforme Resolução CONAMA 01 de 08/03/1990 e respectivas NBRs 10151 e 10152 (deverá ser 

anexado croqui com os pontos e medições efetuados, bem como tipo e modelo do equipamento 

utilizado). 

 

• Projeto de Isolamento Acústico: 

a) para edificações: Projeto arquitetônico da edificação, desenhos com dimensões de detalhamentos do 

isolamento acústico. 

b) para máquinas e equipamentos: desenho do equipamento com dimensões, desenho e detalhamento 

do isolamento acústico. 

 
5.4 OBSERVAÇÕES 
 

• Descrever as instruções e recomendações para manutenção do isolamento proposto. 

• Apresentar o cronograma de execução da obra. 

 
6. DESENHOS 
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• Planta de situação; 

• Localização esquemática do empreendimento em relação aos cursos d’água; 

• Planta geral dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos e domésticos, de tratamento e controle 

de emissões atmosféricas e de tratamento, armazenamento (temporário) e disposição final de resíduos 

sólidos; 

• Plantas e cortes, com dimensões, das unidades dos sistemas de tratamento de efluentes (inclusive 

medidor de vazão) e domésticos, de tratamento e controle de emissões atmosféricas e de tratamento, 

armazenamento (temporário) e disposição final de resíduos sólidos. 
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ANEXO II 

 
TERMO DE REFERÊNCIA - PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL (PCA) 

 

 Os empreendimentos de atividades comerciais e serviços que passarão pelo processo de 

Licenciamento Municipal de Instalação deverão apresentar à SEMAG o Plano de Controle Ambiental 

conforme diretrizes deste Termo de Referência. 

 Todos os dados cadastrados no requerimento de licenciamento ambiental deverão estar 

em acordo com os informados neste Estudo. 

 O Plano de Controle Ambiental deverá ser elaborado por técnico habilitado e apresentado para 

análise da SEMAG, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

conforme as diretrizes listadas a seguir: 

 
1. INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
 
• Razão Social, CGC, endereço, Indicação Fiscal; 

• Fonte abastecedora de água; 

• Corpo receptor (se for o caso); 

• Área onde será implantada a atividade (área total, área construída e área livre); 

• Número de funcionários; 

• Horário de turno de trabalho; 

• Matérias-primas e insumos; 

• Fluxograma 

 
2. ÁGUA UTILIZADA 
 
2.1 FONTES DE ABASTECIMENTO 
 
• Relacionar todas as fontes de abastecimento de água: ribeirão, lagoa, poços freáticos, poços 

produzidos, rede pública de abastecimento, etc.). 

• Indicar, para cada fonte, a vazão horária máxima a ser aduzida e o período diário de adução. 

 
2.2 USOS 
 

• Relacionar todos os usos de água. 
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• Indicar, para cada uso, a vazão utilizada máxima e o período de utilização. 

 

 
2.3 PROCESSOS DE TRATAMENTO 
 
• Descrever sucintamente todos os processos de tratamento e de condicionamento de água empregadas, 

indicando os produtos químicos utilizados e os efluentes eventualmente gerados. 

 
3. ÁGUAS PLUVIAIS 
 
3.1 DESCRIÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO DAS 
ÁGUAS PLUVIAIS 
 
• Descrição e dimensionamento do sistema de captação e disposição de águas pluviais; 

 
4. ESGOTOS SANITÁRIOS 
 

• Descrição do (s) sistema (s) de tratamento (s) adotado (s) para o tratamento do esgoto sanitário. 

 
4.1 DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO   
 

• Apresentar o dimensionamento completo e detalhado de todas as unidades de tratamento de esgoto 

sanitário, especificando todos os parâmetros usados e necessários à sua compreensão. O 

dimensionamento deve ser feito rigorosamente de acordo com as normas específicas da ABNT: 

- NBR 7229: Projeto, construção e operação de sistemas de tanques sépticos; 

- NBR 13969: Tanques sépticos. Unidades de tratamento complementar e disposição final dos 

efluentes líquidos – Projeto, operação e construção; 

- NBR 12209: Projeto de estações de tratamento de esgoto sanitário. 

 
5. EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
5.1 INFORMAÇÕES QUANTITATIVAS 
 

• Fornecer dados de vazão, volume e periodicidade os quais devem ser fornecidos para cada efluente 

isoladamente; 

• No caso de efluentes descontínuos, indicar para cada efluente: a periodicidade das descargas, o 

volume descarregado de cada vez e a duração ou vazão da descarga; 
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• No caso de efluentes contínuos de vazão constante, indicar para cada efluente: a vazão horária ou a 

vazão diária ou o período diário de descarga de efluente. 

 

5.2 INFORMAÇÕES QUALITATIVAS 
 

• Fornecer para cada efluente líquido, as características físico-químicas necessárias à sua perfeita 

caracterização, englobando, no mínimo, aquelas características objeto de limitações na legislação 

vigente aplicáveis ao despejo em questão; 

• No caso de empreendimentos em operação deverão ser apresentados dados de amostragem dos 

efluentes da própria atividade, descrevendo o tipo de amostragem realizada; 

• Para o caso de empreendimento em implantação, fornecer, como valores prováveis, os valores da 

literatura, indicando as referências bibliográficas. 

 
5.3  INFORMAÇÕES SOBRE A DISPOSIÇÃO FINAL DOS EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
• Informar a disposição final adotada para efluentes líquidos: infiltração, lançamento em rede e/ou 

lançamento em corpos hídricos; 

• No caso de lançamento em corpos hídricos (rio, córregos, lagoas,etc.), indicar nome, classe (segundo 

legislação em vigor) e bacia hidrográfica. Mesmo no caso de infiltração informar corpos hídricos 

próximos e bacia hidrográfica. 

 
5.4 DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO 
 

• Os sistemas de tratamento propostos devem ser suficientemente descritos. 

 

5.5 JUSTIFICATIVA DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO 
 

• Justificar a escolha do tratamento proposto com base em tecnologia aplicada, característica dos 

efluentes, vazões e outros aspectos. 

 
 
5.6 DIMENSIONAMENTO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO 
 
• Apresentar dimensionamento completo e detalhado de todas as unidades de tratamento, 

especificando todos os parâmetros usados e necessários à sua perfeita compreensão; 

• Os canais ou tubulações de entrada ao sistema de tratamento, de recirculações e de lançamento final 

devem ser providos de sistemas de medição de vazão (vertedores, calhas Parshall, etc.); 
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• No caso da existência de tanque de regularização de vazão ou (e) homogeneização (tanques de 

equalização), o dimensionamento deverá ser feito com base no período diário de funcionamento da 

indústria ou detalhadamente justificado em função do processo industrial; 

• No caso específico de infiltração de efluentes líquidos no solo aplica-se o disposto no item 9; 

• No caso do projeto prever a implantação de lagoas de estabilização, deverá ser apresentado relatório 

de caracterização do solo. 

 
5.7 MONITORAMENTO 
 

• Devem ser indicados todos os controles a serem efetuados (físico-químicos, operacionais, etc.) e a 

frequência necessária, visando garantir o rendimento esperado. 

• Também devem ser relacionados os problemas que mais comumente possam ocorrer e a respectiva 

solução; 

• Especificar se as análises laboratoriais serão realizadas na própria empresa ou por terceiros. 

 
5.8 CARACTERÍSTICAS DOS EFLUENTES FINAIS 
 

• Apresentar as características prováveis para os efluentes finais, cujos parâmetros devem ser os 

mesmos indicados para a caracterização qualitativa dos efluentes brutos. 

 
6. EMISSÕES ATMOSFÉRICAS 
 
6.1 FONTES DE POLUIÇÃO DO AR 
 
• Especificar detalhadamente todos os processos geradores de poluição do ar, tais como caldeiras, 

fornos, moinhos, secadores, etc., que emitam gases, vapores e/ou material particulado para a 

atmosfera, seja através de dutos, chaminés ou emissões fugitivas. 

 
6.2 PRODUÇÃO TÍPICA DOS PROCESSOS 
 

• Especificar para cada processo acima o período de funcionamento e as características técnicas de 

utilização e/ou operação dos mesmos, informando a capacidade de produção de cada um, através do 

volume de produção ou pelo consumo de matéria prima. Para os processos de queima deve ser 

adicionalmente informada a potência térmica nominal. 

 
6.3 TEMPO DE OPERAÇÃO DOS PROCESSOS 
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• Especificar para cada processo acima o período de funcionamento previsto (diário, mensal e anual). 

 
6.4 CHAMINÉS 
 
• Especificar o número e altura das chaminés ou dutos em relação ao nível do solo, à edificação onde a 

fonte potencialmente poluidora estará instalada, à altura da residência vizinha mais alta num raio de 

300 metros e das outras construções vizinhas, indicando os equipamentos onde serão instaladas as 

mesmas. 

 
6.5 COMBUSTÍVEIS 
 

• Especificar os combustíveis a serem utilizados (tipo e quantidade diária, mensal e anual) por cada 

processo acima identificado. 

 
6.6 ENQUADRAMENTO 
 

• Especificar o artigo no qual cada processo se enquadra e os padrões de emissão e de 

condicionamento a serem atendidos, com as respectivas justificativas. 

 
6.7 DESCRIÇÃO DO(S) SISTEMA(S) TRATAMENTO(S) ADOTADO(S) 
 

• Os sistemas de tratamento propostos devem ser suficientemente descritos, com anexação de 

fluxogramas detalhados, onde constem todos os processos e operações empregadas. 

 
6.8 DIMENSIONAMENTO DO(S) SISTEMA(S) 
 

• Apresentar dimensionamento completo e detalhado de todas as unidades de tratamento, 

especificando todos os parâmetros usados e necessários à sua perfeita compreensão. 

• Apresentar o dimensionamento de dutos e chaminés, conforme parâmetros estabelecidos na 

Resolução SEMA 016/2014. 

 
6.9 CARACTERÍSTICAS PROVÁVEIS DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS EMITIDAS 
APÓS TRATAMENTO 
 

• Descrever os valores de parâmetros para emissões gasosas, após tratamento, tais como Material 

Particulado, SOx, NOx, CO, entre outros. (obs: ozônio não é emitido). 
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6.10 GARANTIA DA EFICIÊNCIA DO EQUIPAMENTO INSTALADO 
 
• Apresentar dados sobre a eficiência esperada para equipamentos de controle de emissões 

atmosféricas propostos. 

 
6.11 AUTOMONITORAMENTO 
 
• Apresentar, para cada processo, a frequência de monitoramento, de acordo com o estabelecido nos 

artigos específicos da Resolução SEMA 016/2014. 

 
7. POLUIÇÃO SONORA 
 
7.1. INFORMAÇÕES SOBRE ÍNDICES SONOROS GERADOS 
 
• Relacionar os equipamentos geradores de ruído e os índices sonoros medidos em pontos de medição 

externos, conforme Resolução CONAMA 01 de 08/03/1990. 

 
7.2. PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO 
 

• Descrição do Projeto de Isolamento Acústico proposto. 

• Especificação técnica dos materiais utilizados. 

• Justificativa da escolha dos materiais utilizados. 

• Memorial de cálculo. 

• Eficiência proposta, justificativa e índices sonoros externos esperados. 

 
7.3 DESENHOS 
 
7.3.1. DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
 

• Croqui de localização da atividade, indicando e especificando os vizinhos mais próximos (residência, 

comércio, indústria) e distâncias aproximadas. 

 
7.3.2 DAS INFORMAÇÕES SOBRE POLUIÇÃO SONORA 
 

• Croqui localizando os equipamentos sonoros relacionados no item 5.1 e definindo pontos externos 

conforme Resolução CONAMA 01 de 08/03/1990 e respectivas NBRs 10151 e 10152 (deverá ser 

anexado croqui com os pontos e medições efetuados, bem como tipo e modelo do equipamento 

utilizado). 
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• Projeto de Isolamento Acústico: 

a) para edificações: Projeto arquitetônico da edificação, desenhos com dimensões de detalhamentos do 

isolamento acústico. 

b) para máquinas e equipamentos: desenho do equipamento com dimensões, desenho e detalhamento 

do isolamento acústico. 

 
7.4 OBSERVAÇÕES 
 

• Descrever as instruções e recomendações para manutenção do isolamento proposto. 

• Apresentar o cronograma de execução da obra. 

 
8. RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
8.1 RESÍDUOS GERADOS 
 
• Apresentar relação completa dos resíduos sólidos industriais, indicando sua origem, produção diária 

(peso e volume), características (estado físico, composição química peso específico), processamento 

(tipo de acondicionamento e de remoção) e destinação final (incineração, aterros, etc). 

 
8.2 DISPOSIÇÃO FINAL 
 
• Descrever o tipo de disposição final dos resíduos sólidos. 

 
8.3 TRATAMENTO ADOTADO 
 
• Justificar a escolha do (s) tipo (s) de tratamento (s) adotado (s) 

 
8.4 MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

• Apresentar o memorial de cálculo referente ao dimensionamento da solução adotada. 

• No caso específico de disposição de resíduos sólidos no solo, aplica disposto no item 9. 

 
9. DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES LÍQUIDOS E RESÍDUOS SÓLIDOS NO SOLO 
9.1 USO AGRÍCOLA 
 
• Considera-se disposição de efluentes líquidos e resíduos sólidos no solo para uso agrícola quando o 

despejo for aplicado no solo para fins agrícolas e florestais, como condicionador, fertilizante ou 

corretivo, de modo a proporcionar efeitos benéficos para o solo e para as espécies nele cultivadas. Os 

projetos que contemplem esse procedimento deverão conter, no mínimo, o seguinte: 



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

 
9.2 DESCRIÇÃO GERAL DO LOCAL 
 

• Descrever as características gerais do local que contém a área destinada para a disposição do 

efluente, denominada 'área propriamente dita ', contendo os seguintes dados: 

- relevo - plano, suave ondulado, ondulado, forte ondulado, montanhoso; 

-  declividade - declividade média do local, com mapa planialtimétrico da área p.p. dita; 

- clima - clima predominante na região, podendo seguir a classificação de KÖEPPEN, precipitação 

média dos meses de disposição do efluente no solo; 

- dimensão - a área p.p. dita deve ser dimensionada; 

- croqui do local - deve constar no croqui : a área p.p. dita, cursos d 'água, via de acesso, poços de 

utilização de águas subterrâneas demarcados. 

 
9.3 CARACTERIZAÇÃO DO SOLO 
  

• tipo de solo; 

• composição granulométrica; 

• capacidade de infiltração; 

• profundidade do lençol freático; 

• análise química do solo. 

 
9.4 DESCRIÇÃO TÉCNICA DA METODOLOGIA DE DISPOSIÇÃO DE EFLUENTES NO 
SOLO 
 

• Práticas de manejo e conservação do solo que receberá o efluente; 

• Procedimento de aplicação: período, taxa, frequência e técnica de aplicação. A taxa de infiltração do 

efluente a ser disposto no solo, para fins agrícolas é definida como quantidade de efluente aplicado por 

hectare de solo (m3/ha), É calculada em função da capacidade de infiltração do solo, da caracterização 

do efluente, da fertilidade antecedente no solo (análise de fertilidade) e da recomendação de adubação 

da cultura. A quantidade é limitada em função do(s) elemento(s) crítico(s). 

 
9.5 JUSTIFICATIVA DO SISTEMA PROPOSTO   
 

• Justificar através de dados e/ou estudos já existentes da viabilidade da utilização proposta do 

efluente, quanto à resposta agronômica e o não comprometimento dos recursos hídricos e do solo. 
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9.6 MONITORAMENTO DO SISTEMA 
 

• Especificar os parâmetros que serão avaliados, frequência e pontos de amostragem. 

 
9.7 INFILTRAÇÃO 
 

• Os projetos de disposição de efluentes líquidos industriais, após tratamento, no solo deverão conter, 

no mínimo, os seguintes dados: 

 
9.8 DESCRIÇÃO GERAL DA ÁREA 
 

• Descrever as características gerais da área: relevo, clima, dimensões, declividade, recursos hídricos 

superficiais e utilização de águas subterrâneas. 

• Caracterização detalhada do(s) solo(s) e subsolo do local: 

- Descrever os solos, realizar testes de infiltração padronizado, item 5.2, da Norma NBR 7229, 

caracterizar o lençol freático. 

• Descrição técnica da Metodologia de disposição: 

- Apresentar planejamento e procedimento de aplicação. 

• Justificativa técnica do sistema proposto: 

- Descrever e apresentar resultados dos testes e ensaios de tratabilidade executados ou referir-se a 

material bibliográfico reconhecido, quanto à adequação do efluente ao tratamento proposto. Isso para 

comprovar a atenuação dos poluentes antes de atingir os recursos hídricos, tanto superficiais como 

subterrâneos. 

• Proposta de Monitoramento do sistema: 

- Monitoramento do solo, aquífero freático, outros aquíferos e drenagem natural superficial. Locação 

dos pontos de amostragem e observação, equipamentos pontos de amostragem e observação, 

equipamentos, frequência e forma de amostragem e parâmetros a serem analisados. 

 
10. CRONOGRAMA E ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 
10.1 ESPECIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS   
 

• Apresentar as especificações detalhadas de todos os equipamentos 

 
10.2 ESTIMATIVA DE CUSTOS 
 

• Apresentar estimativa real e detalhada do custo de implantação das unidades projetadas. 
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10.3 CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO 
 

• Apresentar um cronograma detalhado e real para a execução das obras de implantação do sistema de 

tratamento. 

 
11. DESENHOS 
 
11.1 DAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS 
 

• Apresentar um único desenho do qual constem a localização geográfica do empreendimento, 

principais acessos, vizinhos e corpos d’água existentes na região, incluindo mapa planialtimétrico. 

 
11.2 DAS INFORMAÇÕES SOBRE EFLUENTES LÍQUIDOS 
 

• Planta do sistema de esgotamento dos efluentes líquidos e domésticos. 

 
11.3 DO PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE EFLUENTES LÍQUIDOS 
INDUSTRIAIS 
 

• Planta geral do sistema de tratamento, mostrando a localização dos medidores de vazão; 

• Perfil hidráulico do sistema de tratamento; 

• Desenhos com dimensões e detalhamento das diversas unidades do sistema de tratamento, inclusive 

medidor de vazão. 

 
11.4 DO PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO E CONTROLE DE EMISSÕES 
ATMOSFÉRICAS 
 

• Planta geral do sistema de tratamento e controle;   

• Desenhos com dimensões e detalhamento dos diversos sistemas adotados. 

 
11.5 DO PROJETO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
 

• Planta geral do sistema de tratamento; 

• Desenhos com dimensões e detalhamento dos diversos sistemas adotados. 
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ANEXO III 

 
TERMO DE REFERÊNCIA - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL (PGRCC) 

 

 Tomando como base que o empreendedor tem a obrigação de gerenciar os resíduos gerados 

durante as obras de implantação do empreendimento, o presente Termo de Referência tem como 

objetivo orientar na elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil PGRCC, 

tendo como base o disposto nas Resoluções CONAMA nº 307/2002, nº 348/2004, nº 431/2011 e nº 

448/2012 e Portaria MMA n° 280/2020. 

 Todos os dados cadastrados no requerimento de licenciamento ambiental deverão estar 

em acordo com os informados neste Estudo. 

 O Plano de Gerenciamento de Resíduos de Construção Civil deverá ser elaborado por técnico 

habilitado e apresentado para análise da SEMAG, acompanhados da respectiva Anotação de 

Responsabilidade Técnica – ART, conforme as diretrizes listadas a seguir: 

 
1. IDENTIFICAÇÃO  
 
1.1 PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL 
Nome completo ou razão social: 
 
Nome fantasia: 
 
Endereço completo: 
 
CPF / CNPJ: 
 
Responsável legal: 
 
Telefone:                                       e-mail: 
 
 
1.2 EMPREENDIMENTO 
Empreendedor: 
 
Telefone:                                      e-mail: 
Empreendimento: 
 
Nº da Licença Ambiental (caso aplicável): 
 
Endereço completo do empreendimento: 
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Rua:                                                                                        nº: 
 
Bairro: 
Caracterização do processo construtivo: 
 
Metragem total a ser construída (em m²): 
 
Data de previsão do início e término da obra:___/___/___ a ___/___/___ 

 
2. RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONTRUÇÃO CIVIL E 
DEMOLIÇÃO 
 
2.1 ELABORAÇÃO DO PROJETO 
Responsável técnico pela elaboração do PGRCC: 
 
Conselho de classe e nº de registro: 
 
Nº da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): 
 
Empresa responsável: 
 
Endereço: 
 
Telefone: 
 

e-mail: 
 

 
 
2.2 IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
Responsável técnico pela implementação do PGRCC: 
 
Conselho de classe e nº de registro: 
 
Nº da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): 
 
Empresa responsável: 
 
Endereço: 
 
Telefone: 
 

e-mail: 
 

Deverá anexar cópia(s) da(s) ART(s) referente(s) ao gerenciamento dos resíduos. 
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3. CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 
DEMOLIÇÃO (RCD) 

CARACTERIZAÇÃO 
QUANTIDADE (m³) 

ETAPA DA OBRA 
TOTAL 

Classe Tipo DEMOLIÇÃO CONSTRUÇÃO 

Classe 
A 

Solo (terra) Volume solto    
Componentes cerâmicos    
Pré-moldados em concreto    
Argamassa    
Material asfáltico    
Outros (especificar)    
TOTAL Classe A    

Classe 
B 

Plásticos    
Papel/papelão    
Metais    
Vidros    
Madeiras    
Gesso    
Outros (especificar)    
TOTAL Classe B    

Classe 
C 

Manta asfáltica    
Massa de vidro    
Tubos de poliuretano    
Outros (especificar)    
TOTAL Classe C    

Classe 
D 

Tintas    
Solventes    
Óleos    
Materiais com amianto    
Outros (especificar)    
TOTAL Classe D    

TOTAL (A + B + C + D)  
 
 
 
3.1 QUADRO RESUMO DA CARACTERIZAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RCD 
RESÍDUO QUANTIDADE ESTIMADA (m3) 
Classe A (solo)  
Classe A (exceto solo)  
Classe B  
Classe C  
Classe D  
TOTAL  
 
Os RCD deverão ser previamente segregados no local da obra de acordo com a classe. 
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4. REUTILIZAÇÃO OU RECICLAGEM DOS RCD NA PRÓPRIA OBRA 
TIPO DO RESÍDUO PROCESSO/ 

APLICAÇÃO 
QUANTIDADE 

(m³) Classe Tipo 

Classe A 

Solo (terra) Volume solto   
Componentes cerâmicos   
Pré-moldados em concreto   
Argamassa   
Material asfáltico   
Outros (especificar)   

Classe B 

Plásticos   
Papel/papelão   
Metais   
Vidros   
Madeiras   
Outros (especificar)   

 
 
5. ACONDICIONAMENTO 

TIPO DO RESÍDUO 
FORMAS DE ACONDICIONAMENTO 

Classe Tipo 

Classe A 

Solo (terra) Volume solto  
Componentes cerâmicos  
Pré-moldados em concreto  
Argamassa  
Material asfáltico  
Outros (especificar)  

Classe B 

Plásticos  
Papel/papelão  
Metais  
Vidros  
Madeiras  
Gesso  
Outros (especificar)  

Classe C 

Manta asfáltica  
Massa de vidro  
Tubos de poliuretano  
Outros (especificar)  

Classe D 

Tintas  
Solventes  
Óleos  
Tintas Solventes Óleos 
Materiais que contenham 
amianto 

 

Outros materiais contaminados 
(especificar) 

 

 
Os RCD deverão ser acondicionados após sua geração até a etapa de transporte, de modo a permitir, 
sempre que possível, sua reutilização ou reciclagem. 
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6. TRANSPORTE DOS RCD 
CLASSE DO 

RESÍDUO 
Empresa responsável 

pelo transporte 
Nº da licença ambiental 

da empresa 
Quantidade estimada 

de transporte (m³) 

A (solo) 
   
   
   

A (exceto solo) 
   
   

B 
   
   
   

C 
   
   

D 
   
   

O transporte dos resíduos deve ser provido de Manifesto de Transporte de Resíduos-MTR emitidos de 

acordo com a Portaria MMA n° 280/2020.  

As empresas transportadoras indicadas neste PGRCC poderão ser alteradas.  

7. DESTINAÇÃO FINAL DOS RCD 
Resíduos Classe A 
Local de destinação: 
 

Licença/Autorização Ambiental nº: 

Endereço: 
 

Órgão expedidor: 

Município: 
 

Validade: ___ /___ /____ 

Indicação fiscal: 
 

Volume estimado (m³) 

 
Resíduos Classe B 
Local de destinação: 
 

Licença/Autorização Ambiental nº: 

Endereço: 
 

Órgão expedidor: 

Município: 
 

Validade: ___ /___ /____ 

Indicação fiscal: 
 

Volume estimado (m³) 

 
Resíduos Classe C 
Local de destinação: 
 

Licença/Autorização Ambiental nº: 

Endereço: 
 

Órgão expedidor: 

Município: 
 

Validade: ___ /___ /____ 

Indicação fiscal: 
 

Volume estimado (m³) 
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Resíduos Classe D 
Local de destinação: 
 

Licença/Autorização Ambiental nº: 

Endereço: 
 

Órgão expedidor: 

Município: 
 

Validade: ___ /___ /____ 

Indicação fiscal: 
 

Volume estimado (m³) 

 
Os locais de destinação final indicados neste PGRCC poderão ser alterados. 

Os locais de destinação final indicados neste PGRCC deverão emitir o Certificado de Destinação 

Final-CDF de acordo com a Portaria MMA n° 280/2020.  

O manejo inadequado de resíduos sólidos acarretará nas punições previstas na legislação. 

 
8. PLANO DE CAPACITAÇÃO 
 
O empreendedor deverá realizar ações de sensibilização e educação ambiental para os trabalhadores da 

construção, visando ao cumprimento das etapas previstas neste projeto. 

Proprietário:______________________________________________________________________ 

Responsável técnico pela elaboração do PGRCC:_________________________________________ 

Responsável técnico pela implementação do PGRCC:_____________________________________ 

As informações constantes no PGRCC, bem como as respectivas atualizações, são de responsabilidade 

do empreendedor e responsável técnico.  

 
Local e data 
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ANEXO IV 

TERMO DE REFERÊNCIA - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

(PGRS) 

 Tomando como base que o empreendedor tem a obrigação de gerenciar os resíduos gerados 

durante operação do empreendimento, o presente Termo de Referência tem como objetivo orientar na 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS. 

 Todos os dados cadastrados no requerimento de licenciamento ambiental deverão estar 

em acordo com os informados neste Estudo. 

 O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverá ser elaborado por técnico habilitado 

e apresentado para análise da SEMAG, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART, conforme as diretrizes listadas a seguir: 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 
1.1. Razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço, CEP, município, telefone, fax. 

 
2. INFORMAÇÕES GERAIS 
 
2.1. Planta baixa de localização e de implantação da área física e vizinhança do empreendimento, 

indicando a área construída e área total do terreno;  

2.2. Tipologia do empreendimento;  

2.3. Descrição sucinta da atividade, com a apresentação do fluxograma descrevendo os procedimentos 

realizados no empreendimento;  

2.4. Número de funcionários;  

2.5. Horário de funcionamento;  

2.6. Indicação do período de paradas e frequências das mesmas;  

2.7. Informações sobre a perspectiva de reformas e ampliações no empreendimento;  

2.8. Indicação dos responsáveis técnicos: pelo estabelecimento, pela elaboração e aplicação do Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos;  

2.9. Outras informações importantes, que caracterizem o estabelecimento, relacionadas a geração dos 

resíduos sólidos. 

 
3. ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL 
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3.1. Diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a origem, o volume e a 

caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais a eles relacionados. 

3.2. Identificação e quantificação dos pontos de geração de resíduos, Classificação de cada resíduo de 

acordo com a Norma NBR 10.004 – Classificação de Resíduos Sólidos e a Lista Brasileira de 

Resíduos Sólidos do IBAMA. 

3.3. Descrição dos procedimentos adotados quanto à segregação, coleta, acondicionamento, 

armazenamento, transporte/transbordo e destinação final dos resíduos gerados, identificando os pontos 

de desperdício, perdas, não segregação, formas não adequadas de acondicionamento, armazenamento, 

transporte, tratamento e destinação final dos resíduos. 

3.4. Levantamento dos custos envolvidos nas atividades de gerenciamento de resíduos sólidos, 

comparando-os com os custos de mercado.  

3.5. Ações preventivas direcionadas a não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 

resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 
4. PROPOSTA DO PGRS 
 
4.1. O planejamento das atividades de gerenciamento e manejo dos resíduos deverá ser desenvolvido 

tendo por base o diagnóstico da situação atual do gerenciamento dos resíduos sólidos, o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Guarapuava, como também as legislações 

vigentes, tais como, Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, Resoluções e 

Decretos da Secretaria Estadual do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo (SEDEST) e do 

Instituto Água e Terra – IAT, leis e decretos estaduais e municipais pertinentes ao gerenciamento dos 

resíduos sólidos, e normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) relativas às 

atividades de gerenciamento de resíduos. 

4.2. Devem ser verificadas as possibilidades de melhoria, soluções disponíveis no mercado e 

tecnologias já adotadas para o gerenciamento de resíduos sólidos.  

4.3. Este planejamento deverá contemplar metas a serem atingidas, proposta de melhoria do sistema 

atual, contendo a descrição dos procedimentos que estão sendo previstos para a implementação do 

Sistema de Manejo dos Resíduos Sólidos, abordando os aspectos organizacionais, técnicos-

operacionais e de recursos humanos, ou seja:  

4.4. Política (diretrizes gerais) para implementação do Plano;  

4.5. Estrutura organizacional;  

4.6. Descrição das técnicas e procedimentos a serem adotados em cada fase do manejo dos resíduos, 

relacionados a: segregação, coleta, acondicionamento, armazenamento, transporte/transbordo e 

destinação final, identificando as possibilidades de minimização dos resíduos, através da redução da 
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quantidade e/ou redução de periculosidade e as possibilidades de reaproveitamento e/ou reciclagem 

dos Resíduos;  

4.7. Caracterização, identificação e distribuição dos equipamentos de coleta interna dos resíduos 

sólidos; 

4.8. Roteiros de coleta, indicando os horários, percursos e equipamentos;  

4.9. Descrição das unidades intermediárias, apresentando layout ou projeto dessas unidades;  

4.10. Descrição dos recursos humanos e das equipes necessários para a implantação, operação, 

monitoramento e implementação do PGRS;  

4.11. Descrição dos equipamentos de proteção individual;  

4.12. Indicação de fornecedores com respectivos custos envolvidos;  

4.13. Descrição das ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de situações de 

manuseio incorreto e/ou acidentais (procedimentos emergenciais de controle);  

4.14. Elaboração de Programa de Treinamento e Capacitação;  

4.15. Cronograma físico de implantação, execução e operação das medidas e das ações propostas pelo 

Plano, de sua revisão e de atualização. 

 
5. ATUALIZAÇÃO DO PGRS  
 
5.1. Deverão ser disponibilizadas informações acerca do acompanhamento da evolução do sistema de 

gerenciamento implantado, através do monitoramento das ações e metas planejadas e proposição de 

ações corretivas.  

Deverão ser elaborados relatórios de avaliação do PGRS, que serão apresentados quando da 

renovação da licença ambiental, contendo o acompanhamento e avaliação das atividades como meio 

de aferição das ações planejadas e implementadas. 

OBS: Deverá ser anexada ao PGRS cópia da Licença Ambiental da(s) Empresa(s) 

responsável(is) pela coleta, tratamento e disposição dos resíduos. 
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ANEXO V 

TERMO DE REFERÊNCIA - PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE 

SERVIÇOS DE SAÚDE (PGRSS) 

 Tomando como base que o empreendedor tem a obrigação de gerenciar os resíduos gerados 

durante operação do empreendimento, o presente Termo de Referência tem como objetivo orientar na 

elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde - PGRSS. 

 Todos os dados cadastrados no requerimento de licenciamento ambiental deverão estar 

em acordo com os informados neste Estudo. 

 O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde deverá ser 

elaborado por técnico habilitado e apresentado para análise da SEMAG, acompanhados da respectiva 

Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, conforme as diretrizes listadas a seguir: 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DO GERADOR 
 
Razão Social:  

Nome Fantasia:  

C.N.P.J:  

Endereço:  

Bairro:       Cidade:  

Fone / Fax:       E-mail:  

Área Construída (m²):    Área Total do Terreno (m²): 

Especialidades Médicas:  

Data de início de funcionamento:  

Horário de funcionamento:  

Número de pacientes atendidos por dia:  Número de funcionários:  

Número de leitos total e por especialidades médicas: 

Descrição de capacidade operacional do estabelecimento (n º de leitos/unidade ou serviço): 

Descrição do plano/projeto, no caso de perspectiva de ampliação e/ou diversificação do 

estabelecimento:  

 
Responsável Técnico pelo estabelecimento: 
 
Nome:  

CPF:  

Cargo:  



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

Profissão:      Registro no Conselho:  

Endereço residencial:  

Bairro:         CEP:  

Cidade:        Estado:  

Fone / Fax:  

E-mail: 

 
Responsável Técnico pelo Plano de Gerenciamento de Resíduos: 
(pode ser o responsável técnico pelo estabelecimento)  

Nome:  

CPF:  

Profissão:      Registro no Conselho:  

Endereço residencial:  

Bairro:       CEP:  

Cidade:       Estado:  

Fone / Fax:  

E-mail:  

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS GERADOS 
 

Assinale com um X os resíduos que são gerados no estabelecimento:  

GRUPO A: Resíduos Infectantes ou Biológicos 

Resíduos com possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior 

virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção. 

 
GRUPO A1 
 
(   ) culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos biológicos, exceto os 

hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos vivos ou atenuados; meios de cultura e 

instrumentais utilizados para transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios 

de manipulação genética. Estes resíduos não podem deixar a unidade geradora sem tratamento prévio; 

(   ) resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de 

contaminação biológica por agentes classe de Risco 4, microrganismos com relevância epidemiológica 

e risco de disseminação ou causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente 

importante ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido. Devem ser submetidos ao 

tratamento antes da disposição final; 
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(  ) bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por contaminação ou por 

má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas oriundas de coleta incompleta. Devem 

ser submetidos a tratamento antes da disposição final;  

(      ) sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, recipientes e materiais 

resultantes do processo de assistência à saúde, contendo sangue ou líquidos corpóreos na forma livre. 

Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final; 

 
GRUPO A2 
 
(    ) carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais submetidos a 

processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações, e os 

cadáveres de animais suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância epidemiológica 

e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a estudo anátomo-patológico ou 

confirmação diagnóstica. Devem ser submetidos a tratamento antes da disposição final. 

 
GRUPO A3 
 
(    ) Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem sinais vitais, com peso 

menor que 500 gramas ou estatura menor que 25 centímetros ou idade gestacional menor que 20 

semanas, que não tenham valor científico ou legal e não tenha havido requisição pelo paciente ou 

familiares. 

 
GRUPO A4 
 
(     ) kits de linhas arteriais, endovenosas e dialisadores, quando descartados;  

(  ) filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de equipamento médico-

hospitalar e de pesquisa, entre outros similares;  

(    ) sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e secreções, 

provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam suspeitos de conter agentes classe de 

risco 4, e nem apresentem relevância epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo 

causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo mecanismo de 

transmissão seja desconhecido ou com suspeita de contaminação com príons;  

(    ) resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou outro procedimento de 

cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo;  

(   ) recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que não contenha sangue ou 

líquidos corpóreos na forma livre;  



 
MUNICÍPIO DE GUARAPUAVA 

Estado do Paraná 
 CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

Parque das Araucárias – BR 277/KM 343 
Guarapuava/PR | (42) 3624-2214 
cmma.guarapuava@hotmail.com 

(      ) peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de procedimentos cirúrgicos 

ou de estudos anátomo-patológicos ou de confirmação diagnóstica;  

(     ) carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de animais não submetidos a 

processos de experimentação com inoculação de microorganismos, bem como suas forrações; e  

(     ) bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão. 

 
GRUPO A5  
 
(    ) Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes e demais materiais 

resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com suspeita ou certeza de contaminação 

com príons. 

 
GRUPO B: Resíduos Químicos 

 
Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao 

meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e 

toxicidade.  

(   ) produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos; imunossupressores; 

digitálicos; imunomoduladores; anti-retrovirais, quando descartados por serviços de saúde, farmácias, 

drogarias e distribuidores de medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos 

Medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações;  

(   ) resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfestantes; resíduos contendo metais pesados; reagentes 

para laboratório, inclusive os recipientes contaminados por estes;  

(    ) efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores);  

(    ) efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; e 

(   ) demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR 10.004 da ABNT 

(tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos). 

 
GRUPO D: Resíduos Comuns 

Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou a meio 

ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares. 

 

(   ) papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de vestuário, resto 

alimentar de paciente, material utilizado em anti-sepsia e hemostasia de venóclises, equipo de soro e 

outros similares não classificados como A1;  

(    ) sobras de alimentos e do preparo de alimentos;  

(    ) resto alimentar de refeitório;  
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(    ) resíduos provenientes das áreas administrativas;  

(   ) resíduos de varrição, flores, podas e jardins; e  

(   ) resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde. 

 
GRUPO E: Materiais Perfurocortantes ou Escarificantes 

 
(    ) Lâminas de barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas 

diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas;  

(    ) tubos capilares; micropipetas;  

(  ) lâminas e lamínulas; espátulas;  

(   ) utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas, tubos de coleta sanguínea e placas de Petri)  

(    ) outros similares. 

 
3. QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS 
 
Indique a quantidade gerada de cada tipo de resíduos, em litros ou em kg por semana: 

 

Grupo A1, Resíduos Infectantes: _____________ (  )litros por semana (  ) kg por semana  

Grupo A2, Resíduos Infectantes: _____________ (  )litros por semana (  ) kg por semana  

Grupo A3, Resíduos Infectantes: _____________ (  )litros por semana (  ) kg por semana  

Grupo A4, Resíduos Infectantes: _____________ (  )litros por semana (  ) kg por semana  

Grupo A5, Resíduos Infectantes: _____________ (  )litros por semana (  ) kg por semana  

Grupo B, Resíduos Químicos: _______________ (  )litros por semana (  ) kg por semana  

Grupo D, Resíduos Comuns: ________________ (  )litros por semana (  ) kg por semana  

Grupo E, Resíduos Perfurocortantes: __________ (  )litros por semana (  ) kg por semana 

 
4. ACONDICIONAMENTO DOS RESÍDUOS – OBRIGAÇÕES LEGAIS  
 

Os resíduos gerados deverão ser acondicionados e armazenados conforme a Resolução da 

ANVISA RDC nº. 222/2018, a Resolução CONAMA nº. 358/2005 e normas pertinentes da ABNT.  

No PGRSS deverá ser informado o acondicionamento e armazenamento de cada tipo de 

resíduo gerado pelo estabelecimento. 

 
5. COLETA INTERNA DOS RESÍDUOS – OBRIGAÇÕES LEGAIS  
 

O transporte dos resíduos dentro do estabelecimento deverá seguir os procedimentos descritos 

na Resolução da ANVISA RDC nº. 222/2018, na Resolução CONAMA nº. 358/2005 e nas normas 

pertinentes da ABNT.  
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O procedimento utilizado pelo estabelecimento para o transporte dos resíduos deverá ser 

descrito no PGRSS. 

 
6. ARMAZENAMENTO EXTERNO – OBRIGAÇÕES LEGAIS  
 

O armazenamento externo dos resíduos, denominado de abrigo de resíduos, quando couber, 

deverá seguir os procedimentos descritos na Resolução da ANVISA RDC nº. 222/2018, na Resolução 

CONAMA nº. 358/2005 e nas normas pertinentes da ABNT. 

No PGRSS, também, deverá constar, se couber, a forma de armazenamento interno de acordo 

com o(s) tipo(s) de resíduo(s) gerado(s) no estabelecimento. 

 
7. TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS – OBRIGAÇÕES LEGAIS 
 

Cada tipo de resíduos gerado pelo estabelecimento deverá ser tratado e destinado de acordo a 

Resolução da ANVISA RDC nº. 222/2018, na Resolução CONAMA nº. 358/2005 e nas normas 

pertinentes da ABNT.  

A forma de tratamento e destinação final dada para cada tipo de resíduo gerado no 

estabelecimento deverá ser descrito no PGRSS. 

 
8.COLETA EXTERNA DOS RESÍDUOS  
 

Indique a entidade, devidamente licenciada pelo órgão ambiental, que realiza a coleta e 

transporte externo de cada tipo de resíduo, até a sua destinação final. 

 
GRUPO A: Resíduos Infectantes 

Responsável pelo transporte: 

Veículo utilizado: 

Frequência de coleta: 

Tratamento:  

Destino Final:  

 

GRUPO B: Resíduos Químicos  

Responsável pelo transporte:  

Veículo utilizado:  

Frequência de coleta:  

Tratamento:  

Destino Final:  
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GRUPO D: Resíduos Comuns Não Recicláveis  

Responsável pelo transporte:  

Veículo utilizado:  

Frequência de coleta:  

Destino Final: 

 

GRUPO D: Resíduos Recicláveis  

Responsável pelo transporte:  

Veículo utilizado:  

Frequência de coleta: 

Destino Final: 

 

GRUPO E: Resíduos Perfurantes ou Escarificantes  

Responsável pelo transporte:  

Veículo utilizado:  

Frequência de coleta:  

Tratamento: 

Destino Final:  

 
9. SAÚDE E SEGURANÇA OCUPACIONAL – OBRIGAÇÕES LEGAIS E 
RECOMENDAÇÕES  
 

As medidas a serem adotadas pelos estabelecimentos, com relação à saúde e segurança 

ocupacional de seus funcionários, deverão seguir a Resolução da ANVISA RDC nº. 222/2018, NR 7 e 

9, na Resolução CONAMA nº. 358/2005 e nas normas pertinentes da ABNT. 

As pessoas envolvidas com o PGRSS deverão ser submetidos a um Programa de Treinamento 

e Capacitação.  

 
10. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  
 

Para fins de atendimento de apresentação do PGRSS deverão ser observadas as seguintes 

Legislações e Normas Técnicas: ·  

- LEI FEDERAL Nº 9605/98 – Dispõe sobre crimes ambientais.  

- RESOLUÇÃO CONAMA Nº 01/86 – Estabelece definições, responsabilidade, critérios básicos, e 

diretrizes da avaliação do impacto ambiental, determina que aterros sanitários, processamento e 

destino final de resíduos tóxicos ou perigosos são passíveis de avaliação. 
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- RESOLUÇÃO CONAMA Nº 05/93 – Dispõe sobre destinação dos resíduos sólidos de serviço de 

saúde, portos, aeroportos, terminais rodoviários e ferroviários. Onde define a responsabilidade do 

gerador quanto o gerenciamento dos resíduos desde a geração até a disposição final. 

- RESOLUÇÃO CONAMA Nº 358/2005 – Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos 

resíduos dos serviços de saúde e da outras providências.  

- RESOLUÇÃO ANVISA RDC 306/04 – Dispõe sobre o regulamento técnico para o gerenciamento 

de resíduos de serviço de saúde.  

- RESOLUÇÃO ANVISA RDC 222/2018 - Regulamenta as Boas Práticas de Gerenciamento dos 

Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras providências. 

- NBR 10.004/04 – Classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e 

à saúde pública. 

- NBR 7.500/87 – Símbolos de risco e manuseio para o transporte e armazenamento de resíduos 

sólidos. 

- NBR 12.235/92 – Armazenamento de resíduos sólidos perigosos definidos na NBR 10004 – 

procedimentos. 

- NBR 12.807/93 – Resíduos de serviços de saúde – terminologia.  

- NBR 12.808/93 – Resíduos de serviços de saúde – classificação. 

- NBR 12.809/93 – Manuseio de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

- NBR 12.810/93 – Coleta de resíduos de serviços de saúde – procedimentos. 

- NBR 9.190/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – classificação. 

- NBR 9.191/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – especificação. 

- NBR 9.195/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – determinação da resistência à 

queda livre. 

- NBR 13.055/93 – Sacos plásticos para acondicionamento de lixo – Determinação para a capacidade 

volumétrica. 

- NBR 13.056/93 – Filmes plásticos para saco para acondicionamento de lixo. 

- NBR 12.890/93 – Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos urbanos - terminologia. 

- NBR 11.175/90 – Fixa as condições exigíveis de desempenho do equipamento para incineração de 

resíduos sólidos perigosos.  

- NBR 13.853/97 – Coletores para resíduos de serviços de saúde perfurantes ou cortantes – requisitos e 

métodos de ensaio. 

- CNEN – NE 6.05/98 – Gerência dos rejeitos radioativos. 
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Este estabelecimento se compromete a seguir as disposições e implantar as medidas contidas 

no PGRSS. 

 

OBS: Deverá ser anexada ao PGRSS cópia da Licença Ambiental da Empresa responsável 

pela coleta, tratamento e disposição dos resíduos. 
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ANEXO  VI 

TERMO DE REFERÊNCIA - ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA (EIV) 

 

O objetivo deste Termo de Referência é garantir a utilização mais eficiente do ESTUDO DE 

IMPACTO DE VIZINHANÇA – EIV, definido pelo Estatuto da Cidade e pela Lei Complementar 

070/2016 Seção VI – Plano Diretor, como instrumento de análise para subsidiar o licenciamento de 

empreendimentos ou atividades, públicas ou privadas, que na sua instalação ou operação possam 

causar impactos ao meio ambiente, sistema viário, entorno ou à comunidade de forma geral, no âmbito 

do Município.  

O EIV deverá ser elaborado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos do 

empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área e em suas 

proximidades, bem como a especificação das providências necessárias para evitar ou superar seus 

efeitos prejudiciais. A aplicação do EIV nos estágios iniciais de planejamento deverá resultar na 

adequação da atividade às limitações impostas pelas características do meio ambiente e pelas normas 

de proteção ambiental.  

Este Termo de Referência define a estrutura de análise do EIV e aponta algumas informações 

mínimas, métodos e parâmetros a serem utilizados. Em caso de empreendimentos de menor ou maior 

complexidade, poderão ser dispensadas ou solicitadas informações e análises adicionais. 

Todos os dados cadastrados no requerimento de licenciamento ambiental devem estar em 

acordo com os informados neste Estudo.  

O Estudo de Impacto de Vizinhança deverá ser elaborado por técnico habilitado e apresentado 

para análise da SEMAG, acompanhados da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, 

conforme as diretrizes listadas a seguir: 

 

1. INFORMAÇÕES GERAIS  

• Identificação e qualificação do empreendedor (nome ou razão social, endereço completo, telefone e 

e-mail dos responsáveis legais e pessoas de contato); 

• Identificação e qualificação do coordenador e equipe pelo EIV (nome, endereço, telefone, e-mail, 

ART). 

• Identificação do empreendimento; 

• Localização do empreendimento; 
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• Uso pretendido; 

• Zoneamento onde se insere o empreendimento.  

 

2. DESCRIÇÃO DETALHADA DO EMPREENDIMENTO 

 

• Memorial descritivo da atividade; 

• Levantamento planialtimétrico do terreno; 

• Áreas, dimensões, volumetria, afastamentos da edificação projetada; 

• Mapeamento da infraestrutura instalada; 

• Indicação de acessos, geração de tráfego e distribuição no sistema viário. 

 

3. DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS DE INFLUÊNCIA DIRETA E INDIRETA DO 

EMPREENDIMENTO OU ATIVIDADE 

 

• Delimitação das áreas de influência direta e indireta do empreendimento ou atividade, considerando 

entre outros aspectos: 

a) o adensamento populacional; 

b) equipamentos urbanos e comunitários; 

c) uso e ocupação do solo; 

d) valorização imobiliária; 

e) geração de tráfego e demanda por transporte público; 

f) ventilação e iluminação; 

g) paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.  

 

4. CONDIÇÕES AMBIENTAIS 

 

 Descrição detalhada das condições ambientais. 

 

5. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS  

 

 Identificação dos impactos a serem causados pelo empreendimento ou atividade, nas fases de 

planejamento, implantação, operação e desativação, se for o caso. 
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6. MEDIDAS DE CONTROLE AMBIENTAL 

 

 Medidas de controle ambiental, mitigadoras ou compensatórias adotadas nas diversas fases, 

para os impactos citados no inciso anterior, indicando as responsabilidades pela implantação das 

mesmas. 

 Deverão ser previstos, os procedimentos de natureza preventiva, corretiva ou compensatória, 

que serão utilizados para evitar ou minimizar os impactos negativos sobre os componentes ambientais 

e urbanos, em cada fase do empreendimento ou atividade, com ênfase nas seguintes medidas: 

• Redução das interferências e incômodos gerados pelo empreendimento ou atividade à população; 

• Prevenção de acidentes; 

• Recomposição da vegetação, inclusive nas áreas de empréstimo e destinação final dos resíduos 

gerados; 

• Minimização dos impactos decorrentes do transporte, manuseio, armazenamento, tratamento e 

disposição final de qualquer resíduo gerado no empreendimento ou atividade; 

• Controle dos impactos causados pela geração de ruídos resultantes da operação do empreendimento 

ou atividade. 

 Deverão ser mencionados os impactos adversos que não puderem ser mitigados, bem como as 

medidas compensatórias que serão adotadas, sempre que necessário. 

 

9. PROGRAMAS DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DOS IMPACTOS.  

 

Deverão ser apresentados os programas de acompanhamento e monitoramento dos impactos e 

da eficiência das medidas mitigadoras, nas diversas fases de implantação e operação do 

empreendimento ou atividade, informando e justificando: 

• Os parâmetros adotados para cada aspecto ambiental; 

• Os locais de amostragem, a frequência de amostragem e os métodos de avaliação e análise 

para cada parâmetro; 

 

10. CONCLUSÕES  

 

Após a conclusão de todos os levantamentos, análise dos impactos e proposição de medidas de 

controle ambiental, mitigadoras ou compensatórias, deverá a equipe multidisciplinar que desenvolveu 

o relatório apresentar conclusão técnica sobre a viabilidade do empreendimento ou atividade. 

 


