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SECRETÁRIA MUNICIPAL DE RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES

Comunicado de Suspensão – Pregão Eletrônico nº 118/2022 – SERMALI
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para contratação de empresa (s) para prestar serviços de
atendimentos a emergências médicas em Ambulâncias tipo B (suporte básico) e D (suporte
avançado) para atendimento ao público, atletas e servidores durante competições esportivas,
festas e outros eventos promovidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS vem, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
RECURSOS MATERIAIS E LICITAÇÕES, comunicar a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico nº
118/2022-SERMALI, com data de abertura prevista para o dia 07 de julho de 2022, às 09h00min,
para análise de questionamento ao edital.
São José dos Pinhais, 06 de julho de 2022.
BRUNA SLOMPO
Secretária Municipal de Recursos Materiais e Licitações

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
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O Secretário Municipal de Meio Ambiente de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, no uso
das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal nº 1.500/2010, e alterações, e
CONSIDERANDO:
O disposto na Lei Federal nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, na Lei Complementar nº 140, de
08 de dezembro de 2011, na Resolução CEMA nº 070, de 01 de outubro de 2009, na Resolução
CEMA nº 110, de 04 de maio de 2021, na Resolução CEMA nº 107, de 09 de setembro de 2021
e na Lei Complementar Municipal nº 149, de 06 de outubro de 2021;
RESOLVE:
Art. 1º Estabelecer conceitos, requisitos, critérios, diretrizes e procedimentos administrativos
referentes ao licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos naturais, bem como as capazes, sob
qualquer forma, de causar degradação ou impacto ambiental local no âmbito do Município de
São José dos Pinhais/PR.
Art. 2º Para efeitos desta Portaria considera-se:
I - Automonitoramento: instrumento de gestão que objetiva acompanhar a relação de um
empreendimento com o meio ambiente onde ele se insere, permitindo a identificação e a
quantificação dos possíveis impactos ambientais causados por este, e as suas expensas;
II - Condicionantes: medidas, condições ou restrições sob responsabilidade do empreendedor,
estabelecidas no âmbito das licenças ambientais pela autoridade licenciadora, com vistas a
mitigar ou compensar os impactos ambientais negativos e potencializar os impactos positivos
identificados nos estudos ambientais, devendo guardar relação direta e proporcional com os
impactos neles identificados;
III - Empreendedor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável por
atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental;
IV - Estudos Ambientais: todos e quaisquer estudos relativos aos aspectos ambientais
relacionados à localização, instalação, operação e ampliação de um empreendimento, atividade
ou obra, apresentado como subsídio para a análise da licença e/ou autorização requerida;
V - Fonte de Poluição: quaisquer atividades, sistemas, processos, operações, maquinários,
equipamentos ou dispositivos, móveis ou imóveis que alterem, ou possam vir a alterar, o meio
ambiente;

2

Portaria SEMMA n° 30, de 05 de julho de 2022

Diário Oficial Eletrônico

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

VI - Impacto Ambiental: qualquer alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas do
meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades
humanas que, direta ou indiretamente, afetem a saúde, a segurança e o bem estar da
população; às atividades sociais e econômicas; a biota; as condições estéticas e sanitárias do
meio ambiente; a qualidade dos recursos ambientais ou que lancem matérias ou energia fora
dos padrões de suporte do ambiente, dentro dos limites territoriais do Município;
VII - Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente estabelece
as condições, restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar
empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou
potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação e/ou
modificação ambiental;
VIII - Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental
competente, verificando a satisfação das condições legais e técnicas, delibera quanto à
localização, instalação, ampliação, operação e encerramento de empreendimentos e atividades
utilizadoras de recursos ambientais consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou
daquelas que, sob qualquer forma, possam vir a causar degradação e/ou modificação ambiental,
considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso;
IX - Medidas Compensatórias: aplicadas para compensar, de forma geral, os prejuízos e danos
ambientais efetivos advindos de atividade modificadora do ambiente, por meio das quais o
poluidor é obrigado a proceder à compensação da degradação por ele promovida, devidamente
justificado pelo órgão ambiental competente, devendo guardar relação direta ou indireta e
proporcional com os impactos identificados nos mesmos e serem aplicadas preferencialmente
na(s) localidade(s) e/ou município(s) afetado(s), sem prejuízo da medida compensatória prevista
no art. 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000;
X - Medidas Mitigadoras: são aquelas estabelecidas antes da instalação do empreendimento, e
visam à redução dos efeitos provenientes dos impactos socioambientais negativos gerados por
tal ação. Para definir essas medidas, as avaliações devem ser executadas juntamente aos
demais profissionais envolvidos na elaboração dos projetos do empreendimento, a fim de obter
soluções viáveis para amenizar os impactos socioambientais;
XI - Meio Ambiente: conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física,
química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
XII - Poluição: degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que, direta ou
indiretamente, prejudiquem a saúde, a segurança e o bem estar da população, crie condições
adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota, afetem as
condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente ou lancem matérias ou energia em
desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
XIII - Poluidor: pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou
indiretamente, por atividade ou empreendimento causador de degradação ambiental;
XIV - Porte do Empreendimento: dimensionamento do empreendimento com base em critérios
pré-estabelecidos, de acordo com cada tipologia;
XV - Potencial poluidor: avaliação qualitativa ou quantitativa da capacidade da atividade ou
empreendimento vir a causar impacto ambiental negativo, podendo considerar alternativas
tecnológicas;
XVI - Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora;
XVII - Termo de Ajustamento de Conduta - TAC: instrumento que tem por finalidade estabelecer
obrigações do compromissário, em decorrência de sua responsabilidade civil, de forma a ajustar
a sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo
extrajudicial;
XVIII - Termo de Referência - TR: documento único emitido pelo órgão ambiental competente,
que estabelece o conteúdo dos estudos a serem apresentados pelo empreendedor no
licenciamento ambiental para avaliação dos impactos ambientais decorrentes da atividade ou
empreendimento;
XIX - Uso de Recursos Hídricos: utilização de recursos hídricos ou intervenção em corpos d’água
sujeitos a outorga prévia ou de direito, ou ainda certidão de uso insignificante;
XX - Geodiversidade: A variedade natural (diversidade) dos aspectos geológicos (rochas,
minerais, fósseis), geomorfológicos (formas de relevo, topografia, processos físicos), dos solos e
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das águas do nosso planeta. Inclui suas associações, estruturas e sistemas que, em conjunto,
integram as paisagens locais e regionais e constituem a base para a vida na Terra.
Art. 3º A Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, no exercício de sua competência de
controle ambiental, expedirá os seguintes atos administrativos, referentes ao licenciamento
ambiental municipal:
I - Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal - DLAM: concedida para os
empreendimentos que são dispensados do licenciamento por parte do órgão ambiental municipal
conforme os critérios estabelecidos em ato próprio;
II - Licença Ambiental Simplificada - LAS: aprova a localização e a concepção do
empreendimento, atividade ou obra de pequeno porte e/ou que possua baixo potencial
poluidor/degradador, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e
condicionantes a serem atendidos, bem como autoriza sua instalação e operação de acordo com
as especificações constantes dos requerimentos, planos, programas e/ou projetos aprovados,
incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes determinadas pelo órgão
ambiental competente;
III - Licença Prévia - LP: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou
atividade aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e
estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de
sua implementação;
IV - Licença de Instalação - LI: autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de acordo
com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as
medidas de controle ambientais e demais condicionantes, da qual constituem motivos
determinantes;
V - Licença de Operação - LO: autoriza a operação da atividade ou empreendimento, após a
verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de
controle ambientais e condicionantes determinados para a operação;
VI - Autorização Florestal - AF: autoriza a execução de corte ou supressão de vegetação nativa;
VII - Autorização Ambiental - AA: autoriza a execução de obras, atividades, pesquisas e serviços,
de caráter temporário, ou obras emergenciais, de acordo com as especificações constantes dos
requerimentos, cadastros, planos, programas e/ou projetos aprovados, incluindo as medidas de
controle ambiental e demais condicionantes determinadas pelo órgão ambiental competente.
§ 1º Os atos administrativos expedidos pela SEMMA deverão ser mantidos, obrigatoriamente, no
local de instalação e operação do empreendimento, atividade ou obra.
§ 2º Os atos administrativos de licenciamento ambiental são de titularidade do empreendedor,
podendo ser transferida a titularidade a terceiros mediante requerimento próprio.
Art. 5º Caberá à SEMMA definir os critérios de exigibilidade, detalhamento do rol de
empreendimentos, atividades e obras passíveis de licenciamento e/ou autorização ambiental
levando em consideração as especificidades, os riscos ambientais, o porte e outras
características do empreendimento, atividade ou obra.
Art. 6º O procedimento de licenciamento ambiental municipal, conforme o caso obedecerá às
seguintes etapas:
I - solicitação de licenciamento ou autorização ambiental, pelo empreendedor, com o
preenchimento de requerimento acompanhado da documentação necessária;
II - inclusão, pelo requerente, dos documentos pessoais e do imóvel onde será instalado o
empreendimento ou atividade, projetos e estudos ambientais pertinentes, necessários ao início
do procedimento administrativo correspondente à modalidade a ser requerida, conforme previsto
na Lei Complementar Municipal nº 149/2021, nesta Portaria e demais normas específicas para a
atividade;
III - geração do protocolo a partir do momento da apresentação de todos os documentos
estabelecidos pela SEMMA, inclusive a baixa do pagamento da taxa;
IV - análise, pela SEMMA, dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a
realização de vistorias técnicas, quando necessárias;
V - solicitação, pela SEMMA, de esclarecimentos e complementações em decorrência da análise
dos documentos, com prazo para apresentação fixado pela SEMMA, mediante justificativa;
VI - solicitação pela SEMMA de esclarecimentos e complementações decorrentes de audiências
públicas, com prazo estipulado para atendimento fixado pelo órgão ambiental competente;
VII - emissão de parecer técnico conclusivo por servidor efetivo e, quando couber, manifestação
jurídica;
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Empreendimentos minerários
de
pequeno
porte
desenvolvido por órgãos
públicos
Empreendimentos minerários
de pequeno porte
Empreendimentos minerários
de pequeno porte

PARÂMETROS
Capacidade de extração –
(ton/ano)

ATO ADMINISTRATIVO

Até 100.000

LAS

Até 10.000

LAS

Acima de 10.000 até 100.000

LP, LI, LO

§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimento Minerário – CEM, com localização do empreendimento
segundo suas coordenadas planas no sistema de projeção UTM, DATUM SIRGAS 2000;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
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DESCRIÇÃO
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VIII - deferimento ou indeferimento do licenciamento ambiental ou autorização, dando-se,
quando couber, a devida publicidade.
Parágrafo único. O procedimento de licenciamento ambiental, que couber manifestação jurídica,
será encaminhado à Procuradoria Geral do Município - PGM, para parecer de apoio do
Procurador Municipal competente, após a devida manifestação técnica da SEMMA.
Art. 7º Serão exigidos os seguintes documentos obrigatórios, independente da solicitação de
outros documentos exigidos em normas específicas:
I - nos procedimentos de licenciamento ambiental prévio, de ampliação e licença ambiental
simplificada deverão constar, obrigatoriamente, a Consulta Amarela com selo digital, documento
que relaciona os parâmetros urbanísticos referentes ao imóvel e/ou consulta para obtenção de
Alvará de Licença para Localização e Funcionamento, após análise do CMPDU - Conselho
Municipal de Planejamento de Desenvolvimento Urbano, nos casos de usos permissíveis, nos
termos das Leis Complementares Municipais nºs 105/2016 e 107/2016, ou outras que venham a
substituí-las, além da Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de
Urbanismo, 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.
II - no procedimento de licenciamento ambiental de todas as modalidades deverá constar,
obrigatoriamente, a certidão atualizada (até 90 dias) da Matrícula ou Transcrição Imobiliária
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis ou documento de justa posse em nome do
requerente, ou conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
III - no procedimento de licenciamento ambiental de todas as modalidades deverá constar,
obrigatoriamente, a Certidão Negativa de Passivos Ambientais, emitida pela Secretaria Municipal
de Meio Ambiente.
TÍTULO I
EXTRAÇÃO MINERAL
CAPÍTULO I
CASCALHEIRA
Art. 8º A atividade de extração mineral terá seu processo de licenciamento ambiental municipal
conforme tabela abaixo:
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V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Anuência dos superficiários, em caso de atividade em área de terceiros;
IX - 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, ou a
Declaração de Dispensa de Título Minerário, a ser emitida pela ANM, quando for o caso;
X - Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS, conforme Termo de Referência
apresentado no Anexo VII da Resolução SEDEST nº 02/2020, ou outra que vier substituí-la;
XI - 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;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimento Minerário – CEM, com localização do empreendimento
segundo suas coordenadas planas no sistema de projeção UTM, DATUM SIRGAS 2000;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Portaria de Outorga de Direito vigente, conforme condicionante da LAS, 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;
VIII - 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, ou a
Declaração de Dispensa de Título Minerário, a ser emitida pela ANM, quando for o caso;
IX - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
X - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
XI - Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS atualizado, conforme Termo de
Referência apresentado no Anexo VII da Resolução SEDEST nº 02/2020, ou outra que vier
substituí-la;
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§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:

Diário Oficial Eletrônico
Edição extraordinária 1141, Ano 5 – 07/07/2022
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIII – Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
XIV - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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X - Quando aplicável, de acordo com as características do empreendimento e com a Resolução
SEMA 003/2004 ou outra que vier substituí-la, apresentar Portaria de Outorga Prévia a ser obtida
junto ao órgão competente;
XI – Projeto Preliminar com Memorial Descritivo e mapa de localização da área de interesse,
com a indicação das coordenadas UTM do local previsto para o desenvolvimento da lavra,
contemplando o direito minerário, o uso e ocupação do solo, hidrografia, reserva legal, se for o
caso, em escala compatível;
XII - Caso seja considerado necessário e devidamente justificado, a SEMMA poderá solicitar a
apresentação de Relatório Ambiental Prévio – RAP, conforme Termo de Referência - Anexo VI
da Resolução SEDEST nº 02/2020, ou outra que vier substituí-la;
XIII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;

7

§ 3º Para o requerimento de Licença Prévia, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimento Minerário – CEM, com localização do empreendimento
segundo suas coordenadas planas no sistema de projeção UTM, DATUM SIRGAS 2000;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - 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. Caso a
publicação não tenha ocorrido, deverá ser apresentada uma declaração de prioridade ou aptidão
para recebimento do título, emitida pela ANM, juntamente com a impressão dos dados do
processo minerário com memorial descritivo da poligonal obtidos no site da ANM;
IX - Anuência dos superficiários, em caso de atividade em área de terceiros;
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XIV - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença Prévia 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 006/86;
XV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 4º Para o requerimento de Licença de Instalação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimento Minerário – CEM, com localização do empreendimento
segundo suas coordenadas planas no sistema de projeção UTM, DATUM SIRGAS 2000;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Anuência dos superficiários, em caso de atividade em área de terceiros;
VIII - 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. Caso a
publicação não tenha ocorrido, deverá ser apresentada uma declaração de prioridade ou aptidão
para recebimento do título, emitida pela ANM, juntamente com a impressão dos dados do
processo minerário com memorial descritivo da poligonal obtidos no site da ANM;
IX - Plano de Controle Ambiental - PCA, conforme Termo de Referência - Anexo VIII da
Resolução SEDEST nº 02/2020, ou outra que vier substituí-la;
X - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Cópia da Autorização Florestal emitida para supressão de vegetação no empreendimento,
objeto de requerimento próprio, quando aplicável;
XIII - Cópia da Licença Prévia e da prova de publicação da súmula da concessão da LP 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 006/86;

§ 5º Para o requerimento de Licença de Operação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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XV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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XIV - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Instalação 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 006/86;
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II - Cadastro de Empreendimento Minerário – CEM, com localização do empreendimento
segundo suas coordenadas planas no sistema de projeção UTM, DATUM SIRGAS 2000;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - 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. Caso a
publicação não tenha ocorrido, deverá ser apresentada uma declaração de prioridade ou aptidão
para recebimento do título, emitida pela ANM, juntamente com a impressão dos dados do
processo minerário com memorial descritivo da poligonal obtidos no site da ANM;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
X - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS conforme Termo de Referência –
Anexo I;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Cópia da Licença de Instalação e da prova de publicação da súmula da concessão da LI 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 006/86;
XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Operação 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 006/86;
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§ 6º Para o requerimento de Renovação de Licença de Operação, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimento Minerário – CEM, com localização do empreendimento
segundo suas coordenadas planas no sistema de projeção UTM, DATUM SIRGAS 2000;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
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XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - 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;
VIII – Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
IX - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
X - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
XI - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS atualizado, conforme Termo de
Referência – Anexo I;
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIII - Cópia da Licença de Operação e da prova de publicação da súmula da concessão da LO
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 006/86;
XIV - Prova de publicação da súmula do pedido da Renovação de Licença de Operação 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 006/86;
XV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO II
EXTRAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES DE MODO ARTESANAL
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§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimento Minerário – CEM, com localização do empreendimento
segundo suas coordenadas planas no sistema de projeção UTM, DATUM SIRGAS 2000;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
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Art. 9º A atividade de extração de pedras irregulares de modo artesanal terá seu processo de
licenciamento ambiental municipal por meio de Licença Ambiental Simplificada – LAS.
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VIII - 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, ou a
anuência do detentor do título minerário, ou ainda a Declaração de Dispensa de Título Minerário,
a ser emitida pela ANM, quando for o caso;
IX - Anuência dos superficiários, em caso de atividade em área de terceiros;
X - Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS, conforme Termo de Referência
apresentado no Anexo VII da Resolução SEDEST nº 02/2020, ou outra que vier substituí-la;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimento Minerário – CEM, com localização do empreendimento
segundo suas coordenadas planas no sistema de projeção UTM, DATUM SIRGAS 2000;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - 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, ou a
anuência do detentor do título minerário, ou ainda a Declaração de Dispensa de Título Minerário,
a ser emitida pela ANM, quando for o caso;
VIII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);

XII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da concessão
da LAS 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 006/86;
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XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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X - Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS, conforme Termo de Referência
apresentado no Anexo VII da Resolução SEDEST nº 02/2020, ou outra que vier substituí-la;
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XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
TÍTULO II
ATIVIDADES AGROPECUÁRIAS E SILVICULTURAIS
CAPÍTULO I
SUINOCULTURA
Art. 10. 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

1a5
6 a 22

DLAM
LAS

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

1a5
6 a 110

DLAM
LAS

ATO ADMINISTRATIVO

1a5
6 a 110

DLAM
LAS

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
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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:
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Nº DE MATRIZES

ATO ADMINISTRATIVO

1a5
6 a 410

DLAM
LAS

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
13 a 430

DLAM
LAS

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
11 a 600

DLAM
LAS

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

Nº DE ANIMAIS

ATO ADMINISTRATIVO

1 a 10
11 a 1800

DLAM
LAS

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

ATO ADMINISTRATIVO

1 a 10
11 a 360

DLAM
LAS
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Nº DE ANIMAIS
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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 ANIMAIS

ATO ADMINISTRATIVO

1 a 10
11 a 150

DLAM
LAS

§ 1º A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM é obrigatória e
para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Suinocultura – CES;
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§ 2º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Suinocultura - CES;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI – Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Cópia da Autorização Florestal - AF em caso de necessidade de supressão florestal, antes
do início das obras de instalação;
X - Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência apresentado no Anexo II
da Resolução SEDEST nº 15/2020, ou outra que vier substituí-la;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII – No caso de disposição de dejetos no solo para fins agrícolas, em áreas em que o
interessado não é o proprietário, apresentar a devida anuência, com reconhecimento de firma,
conforme Anexo III da Resolução SEDEST nº 15/2020, ou outra que vier substituí-la;
XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Suinocultura - CES;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;

XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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X - Plano de Controle Ambiental – PCA atualizado, conforme Termo de Referência apresentado
no Anexo II da Resolução SEDEST nº 15/2020, ou outra que vier substituí-la;
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IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
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XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO II
AVICULTURA
Art. 11. A atividade de avicultura terá seu processo de licenciamento ambiental municipal
conforme tabela abaixo:

ÁREA CONSTRUÍDA PARA
CONFINAMENTO (m²)

ATO ADMINISTRATIVO

Até 1.500
Acima de 1.500 até 7.000

DLAM
LAS

§ 1º A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM é obrigatória e
para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Avicultura - CEAV;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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II - Cadastro de Empreendimentos de Avicultura – CEAV;
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Anuência do proprietário do imóvel, caso o mesmo esteja em nome de terceiro;
X - Cópia da Autorização Florestal - AF em caso de necessidade de supressão florestal, antes do
início das obras de instalação;
XI - Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência apresentado no Anexo
II da Resolução SEDEST nº 16/2020, ou outra que vier substituí-la;
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais
elaboradores dos estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Avicultura - CEAV;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;

IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
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VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
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VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
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X - Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência apresentado no Anexo II
da Resolução SEDEST nº 16/2020, ou outra que vier substituí-la;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO III
BOVINOCULTURA
Art. 12. A atividade de bovinocultura terá seu processo de licenciamento ambiental municipal
conforme sistema de produção e tabelas abaixo:
SISTEMA 1 – BOVINOCULTURA DE LEITE: sistema de produção de bovinos onde a atividade
predominante é a produção de leite.

SISTEMA
CONFINAMENTO

DE

Confinado
Semi confinado
Confinado
Semi confinado

Nº
DE
ANIMAIS
LACTAÇÃO

EM

Até 30
Até 60
31 a 100
61 a 200

ATO ADMINISTRATIVO

DLAM
LAS

SISTEMA 2 – BOVINOCULTURA DE LEITE (RECRIA DE NOVILHAS): sistema de produção de
bovinos onde a atividade predominante é a produção de leite.

DE

Confinado
Semi confinado e extensivo
Confinado
Semi confinado e extensivo

Nº
DE
ANIMAIS
LACTAÇÃO

Até 40
Até 160
41 a 160
Acima de 160

EM

ATO ADMINISTRATIVO

DLAM
LAS
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SISTEMA 3 – BOVINOCULTURA DE CORTE: sistema de produção de bovinos onde a atividade
predominante é a produção de carne.
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SISTEMA
CONFINAMENTO
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SISTEMA
CONFINAMENTO

DE

Confinado
Semi confinado e extensivo
Confinado
Semi confinado e extensivo

Nº
DE
ANIMAIS
LACTAÇÃO

Até 30
Até 160
31 a 160
Acima de 160

EM

ATO ADMINISTRATIVO

DLAM
LAS

§ 1º A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM é obrigatória e
para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo o croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Bovinocultura – CEB;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
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II - Cadastro de Empreendimentos de Bovinocultura – CEB;
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VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Anuência do proprietário do imóvel, caso o mesmo esteja em nome de terceiro;
X - Cópia da Autorização Florestal - AF em caso de necessidade de supressão florestal, antes do
início das obras de instalação;
XI - Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência apresentado no Anexo
II da Resolução SEDEST nº 55/2019, ou outra que vier substituí-la;
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais
elaboradores dos estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Bovinocultura - CEB;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);

XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS no Diário Oficial do Estado
do Paraná, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio
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XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis pela
execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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X - Plano de Controle Ambiental – PCA atualizado, conforme Termo de Referência apresentado
no Anexo II da Resolução SEDEST nº 55/2019, ou outra que vier substituí-la;
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eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo
aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO IV
PROJETOS DE IRRIGAÇÃO
Art. 13. A atividade de Projeto de Irrigação de até 10 (dez) hectares de área irrigada terá seu
processo de licenciamento ambiental municipal conforme tabela abaixo:

VOLUME DE CAPTAÇÃO
(m³/h)

ATO ADMINISTRATIVO

Até 1,8
Acima de 1,8

DLAM
LAS

§ 1º A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM é obrigatória e
para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Formulário para Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de Irrigação;
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§ 2º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Formulário para Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de Irrigação;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI – Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
declarando expressamente que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em
conformidade com a legislação integrante e complementar do plano diretor muni cipal;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Plano de Controle Ambiental – PCA contendo as medidas de conservação de solos e água e
monitoramento de uso da água, conforme Anexo 3 da Resolução SEMA nº 46/2015, ou outra
que vier substituí-la;
X – Projeto Técnico de Irrigação contendo o descritivo do sistema e memória de cálculo do
dimensionamento;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Formulário para Licenciamento Ambiental de Empreendimentos de Irrigação;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;

X - Plano de Controle Ambiental – PCA atualizado, contendo as medidas de conservação de
solos e água e monitoramento de uso da água, conforme Anexo 3 da Resolução SEMA nº
46/2015, ou outra que vier substituí-la;
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IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
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VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
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XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
TÍTULO III
INDUSTRIAL
CAPÍTULO I
EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
Art. 14. As atividades industriais passíveis de licenciamento ambiental municipal deverão atender
aos requisitos da Resolução CEMA nº 110/2021, conforme segue:
I - Até 10 (dez) funcionários;
II - 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;
III - Geração de emissões atmosféricas, exclusivamente em equipamentos, para a geração de
calor ou energia, com as seguintes características:
a) Combustível gasoso: até 10 MW;
b) Óleo combustível e assemelhados: até 10 MW;
c) Carvão, xisto sólido, coque e outros combustíveis assemelhados: até 10 MW;
d) Derivados de madeira: até 10 MW;
e) Bagaço de cana-de-açúcar até 10 MW; ou
f) Turbinas de gás: até 10 MW.
Art. 15. Os empreendimentos industriais terão seu processo de licenciamento ambiental
municipal conforme tabela abaixo:
ENQUADRAMENTO

ATO ADMINISTRATIVO

Conforme § 1º deste Art.
Conforme §§ 2º e 3º deste Art.

DLAM
LAS

§ 1º Os empreendimentos industriais localizados em área urbana dotada de toda infraestrutura,
especialmente rede de esgoto e coleta de resíduos, que possuam até 10 (dez) funcionários, não
geram efluentes líquidos industriais, não geram emissões atmosféricas e não geram Resíduos
Sólidos Classe I – perigosos, conforme normas técnicas vigentes, no processo industrial, ficam
dispensados de licenciamento ambiental municipal, sendo a Declaração de Dispensa de
Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento deverão ser
apresentados os seguintes documentos:

III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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II – Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI;
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis pela
execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;

I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Industriais – CEI;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
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§ 3º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
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XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
X - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação, processamento
e destinação final dos resíduos, se for o caso;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
TÍTULO IV
SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA
CAPÍTULO I
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Viários – CEV;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
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Art. 16. As atividades de pavimentação e recapeamento asfáltico ficam dispensadas de
licenciamento ambiental municipal, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento
Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
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V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO II
MICRODRENAGEM URBANA DE ÁGUAS PLUVIAIS
Art. 17. 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 águas pluviais, terão seu processo de licenciamento ambiental
municipal conforme tabela abaixo:
DIÂMETRO
TUBULAÇÃO
(m)

DA

Até 0,80
Acima de 0,80

VAZÃO
DE
LANÇAMENTO (m³/s)

ATO
ADMINISTRATIVO

Até 1,5
Acima de 1,5

DLAM
AA

§ 1º A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM é obrigatória e
para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Autorização Ambiental, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
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II – Cadastro de Empreendimentos Viários – CEV;
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos Viários – CEV;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
X - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO III
ATIVIDADES E OPERAÇÕES DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO, RESTAURAÇÃO E
MELHORIAS PERMANENTES EM RODOVIAS
Art. 18. 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, sendo a Declaração de Dispensa de
Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
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II – Cadastro de Empreendimentos Viários – CEV;
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V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO IV
MOVIMENTAÇÃO DE SOLO
Art. 19. A atividade de movimentação de solo, em obras e atividades específicas licenciadas pelo
município, terá seu processo de licenciamento ambiental municipal conforme tabela abaixo:

VOLUME MOVIMENTADO
(m³)

ATO ADMINISTRATIVO

Até 100 m³
Acima de 100 m³

DLAM
AA

§ 1º A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM é obrigatória e
para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV – Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Autorização Ambiental, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
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II – Cadastro de Obras Diversas – COD;
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Obras Diversas – COD;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Projeto Básico de Terraplanagem conforme Termo de Referência – Anexo IV da Resolução
SEDEST nº 068/2019, ou outra que vier substituí-la;
IX - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
X - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO V
POSTEAMENTO URBANO
Art. 20. Ficam dispensadas de licenciamento ambiental municipal as atividades de posteamento
urbano para instalação de redes de distribuição de energia elétrica e de distribuição de sinal de
TV a cabo, sem intervenções em Áreas de Preservação Permanente - APP, sendo a Declaração
de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento
deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;

CAPÍTULO VI
ESTRUTURA PARA CAPTAÇÃO SUPERFICIAL (RIOS E MINAS) E SUBTERRÂNEA,
PERFURAÇÃO E OPERAÇÃO DE POÇO
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV – Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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II – Cadastro de Obras Diversas – COD;
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Art. 21. As atividades de estrutura para a captação superficial (rios e minas) e subterrânea,
perfuração e operação de poço, terão seu processo de licenciamento ambiental municipal
conforme tabela abaixo:

PORTE DA ATIVIDADE

Empreendimentos com captação e/ou derivação
individual menor que 1,8 m³/h
Empreendimentos com captação e/ou derivação
individual igual ou maior que 1,8 m³/h

ATO ADMINISTRATIVO

DLAM
LAS

§ 1º A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM é obrigatória e
para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV – Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Saneamento – CSA;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
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II – Cadastro de Empreendimentos de Saneamento – CSA;
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VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Protocolo de requerimento ou Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS conforme Termo de Referência – Anexo 3
da Resolução SEMA nº 21/2009 ou outra que vier substituí-la;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Saneamento – CSA;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;

XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
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XI - Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS atualizado, conforme Termo de
Referência – Anexo 3 da Resolução SEMA nº 21/2009 ou outra que vier substituí-la;
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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IX - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
X - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
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XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO VII
REDE DE DISTRIBUIÇÃO, ADUTORA, RESERVATÓRIO E ELEVATÓRIA DE SISTEMAS DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Art. 22. As atividades de rede de distribuição, adutora, reservatório e elevatória de sistemas de
abastecimento de água de até 500 L/s, terão seu processo de licenciamento ambiental municipal
por meio de Licença Ambiental Simplificada – LAS.
§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Saneamento – CSA;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Plano de Controle Ambiental – PCA conforme Termo de Referência – Anexo 3 da
Resolução SEMA nº 46/2015, ou outra que vier substituí-la;
IX - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
X - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XI - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Saneamento – CSA;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;

VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
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VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
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IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
X - Plano de Controle Ambiental – PCA atualizado, conforme Termo de Referência – Anexo 3 da
Resolução SEMA nº 46/2015, ou outra que vier substituí-la;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO VIII
UNIDADE DE TRATAMENTO SIMPLIFICADO DAS ÁGUAS DE CAPTAÇÕES SUPERFICIAIS E
SUBTERRÂNEAS
Art. 23. Ficam dispensadas de licenciamento ambiental municipal as atividades de unidade de
tratamento simplificado das águas de captações superficiais e subterrâneas, apenas cloração e
fluoretação, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM
obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos de Saneamento – CSA;
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CAPÍTULO IX
ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA
Art. 24. Os empreendimentos de Estações de Tratamento de Água, com vazão inferior a 30 L/s,
terão seu processo de licenciamento ambiental municipal por meio de Licença Ambiental
Simplificada – LAS.
§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Saneamento – CSA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV – Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI – Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS conforme Termo de Referência – Anexo
3 da Resolução SEMA nº 21/2009, ou outra que vier substituí-la;
IX - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
X - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XI - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos de Saneamento – CSA;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

X - Plano de Controle Ambiental Simplificado – PCAS atualizado, conforme Termo de Referência
– Anexo 3 da Resolução SEMA nº 21/2009, ou outra que vier substituí-la;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
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XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO X
CICLOVIAS
Art. 25. Ficam dispensadas de licenciamento ambiental municipal as obras de ciclovias, sem
supressão de vegetação nativa, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental
Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Obras Diversas – COD;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV – Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI – Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
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CAPÍTULO XI
ESTAÇÕES COMERCIAIS, EMISSORAS DE CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS
Art. 26. Os empreendimentos 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 gigahertz), terão seu processo de licenciamento ambiental municipal por meio de
Licença Ambiental Simplificada – LAS.
§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Relatório de Conformidade Teórica dos Níveis de Radiação Eletromagnética de Radio
Frequência não Ionizante da estação, para torres novas;
IX - Plano de monitoramento dos níveis de radiação eletromagnética do entorno;
X - Projeto de isolamento acústico do contêiner, se for o caso;
XI - Laudo Radiométrico Prático, para torres já existentes;
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais
elaboradores dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e
dos responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Licença para funcionamento emitida pela ANATEL;
IX - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da concessão
da LAS 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 006/86;

XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
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XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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X - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
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XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
TÍTULO V
GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
CAPÍTULO I
SERVIÇO DE TRIAGEM, COLETA, TRANSPORTE, TRANSBORDO, TRATAMENTO E
DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
Art. 27. O serviço de coleta e transporte de resíduos da construção civil terá seu processo de
licenciamento ambiental municipal por meio de Licença Ambiental Simplificada – LAS.
§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
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IX - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
X - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XI - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII – Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
IX - CATRARCC - Cadastro de Transportadores de Resíduos da Construção Civil do Município,
de acordo com a Lei Municipal nº 3206/2019 e a Lei Complementar Municipal nº 67/2011;
X - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
XI - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;

IX - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, conforme Termo de Referência –
Anexo I;

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;

38

XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
Art. 28. A atividade de unidade de recebimento, triagem, armazenamento temporário e
transbordo de resíduos da construção civil terá seu processo de licenciamento ambiental
municipal por meio de Licença Ambiental Simplificada – LAS.
§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR-;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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X - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
IX - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação,
processamento e destinação final dos resíduos, se for o caso;
X - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
XI - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental atualizado, conforme diretrizes do
Anexo II da Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
XII - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos– PGRS atualizado, conforme Termo de
Referência – Anexo I;

XV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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XIV - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
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XIII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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Art. 29. A atividade de unidade de recebimento, armazenamento temporário, tratamento e
disposição final de resíduos da construção civil terá seu processo de licenciamento ambiental
municipal por meio de Licença Prévia - LP, Licença de Instalação - LI e Licença de Operação LO.
§ 1º Para o requerimento de Licença Prévia, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR-;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII – Quando aplicável, de acordo com as características do empreendimento e com a
Resolução SEMA 003/2004 ou outra que vier substituí-la, apresentar Portaria de Outorga Prévia
a ser obtida junto ao órgão competente;
IX - Projeto Preliminar contendo Memorial Descritivo e planta de implantação do
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;

IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
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XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LP 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Licença de Instalação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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X - Plantas planialtimétricas ou topográfica, 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), se for o caso;

Diário Oficial Eletrônico
Edição extraordinária 1141, Ano 5 – 07/07/2022
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença Prévia e da prova de publicação da súmula da concessão da LP 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 006/86;
VIII - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
IX - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Instalação 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Licença de Operação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença de Instalação e da prova de publicação da súmula da concessão da LI 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 006/86;

X - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS conforme Termo de Referência Anexo I;
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IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
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VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;

Diário Oficial Eletrônico
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XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Operação 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 4º Para o requerimento de Renovação de Licença de Operação, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença de Operação e da prova de publicação da súmula da concessão da LO 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 006/86;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
X - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS atualizado, conforme Termo de
Referência - Anexo I;
XI - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação,
processamento e destinação final dos resíduos, se for o caso;

XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO II
BARRACÃO PARA TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS RECICLÁVEIS
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XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da Renovação de Licença de Operação 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 006/86;
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XII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;

Diário Oficial Eletrônico
Edição extraordinária 1141, Ano 5 – 07/07/2022
Art. 30. O empreendimento de barracão para transbordo e triagem de resíduos recicláveis,
exceto os resíduos Classe 1, conforme NBR 10.004/2004, terá seu processo de licenciamento
ambiental municipal conforme tabela abaixo:
ÁREA CONSTRUÍDA (m²)
ATO ADMINISTRATIVO
Até 2.000 m²
LAS
Acima de 2.000 m²
LP, LI, LO
§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pelo Município;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
X - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;

VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
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XI - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, conforme Termo de Referência –
Anexo I;
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais
elaboradores dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e
dos responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;

Diário Oficial Eletrônico
Edição extraordinária 1141, Ano 5 – 07/07/2022
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
IX - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação,
processamento e destinação final dos resíduos, se for o caso;
X - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
XI - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental atualizado, conforme diretrizes do
Anexo II da Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
XII - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos– PGRS atualizado, conforme Termo de
Referência – Anexo I;
XIII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIV - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Licença Prévia, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR-;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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IX - Projeto Preliminar contendo Memorial Descritivo e planta de implantação do
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
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Quando aplicável, de acordo com as características do empreendimento e com a
Resolução SEMA 003/2004 ou outra que vier substituí-la, apresentar Portaria de Outorga Prévia
a ser obtida junto ao órgão competente;
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edificações, área de preservação permanente e principal via de acesso, em um raio de 200
metros dos limites da atividade;
X - Plantas planialtimétricas ou topográficas, 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), se for o caso;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LP 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 4º Para o requerimento de Licença de Instalação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença Prévia e da prova de publicação da súmula da concessão da LP 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 006/86;
VIII - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
IX - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 5º Para o requerimento de Licença de Operação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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XI - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Instalação 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 006/86;
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença de Instalação e da prova de publicação da súmula da concessão da LI 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 006/86;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
X - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS conforme Termo de Referência Anexo I;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Operação 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 6º Para o requerimento de Renovação de Licença de Operação, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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VII - Cópia da Licença de Operação e da prova de publicação da súmula da concessão da LO 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 006/86;
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
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VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
X - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS atualizado, conforme Termo de
Referência - Anexo I;
XI - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação,
processamento e destinação final dos resíduos, se for o caso;
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da Renovação de Licença de Operação 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 006/86;
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Projeto Agronômico para compostagem dos Resíduos Sólidos, se for o caso;
IX - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
X - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, conforme Termo de Referência –
Anexo I;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
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XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO III
USINA DE COMPOSTAGEM
Art. 31. A atividade de usina de compostagem até 10 toneladas/dia terá seu processo de
licenciamento ambiental municipal por meio de Licença Ambiental Simplificada – LAS.
§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR-;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Caracterização de Resíduos – CCR;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
IX - Relatório das Autorizações Ambientais emitidas pelo Instituto Água e Terra – IAT para
destinação dos resíduos;
X - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação, processamento
e destinação final dos resíduos, se for o caso;
XI - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
XII - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental atualizado, conforme diretrizes do
Anexo II da Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
XIII - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos– PGRS atualizado, conforme Termo de
Referência – Anexo I;
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XV - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XVI - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
TÍTULO VI
COMERCIAIS E SERVIÇOS
CAPÍTULO I
LAVADOR DE VEÍCULO
Art. 32. As atividades de lavador de veículos terá seu processo de licenciamento ambiental
municipal conforme tabela abaixo:
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XIV - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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TIPO DE VEÍCULO
Leve – até 3.500 kg
Leve – até 3.500 kg
Pesado – acima de 3.500 kg

ATO ADMINISTRATIVO
DLAM conforme § 1º deste art.
LAS conforme §§ 2º e 3º deste art.
LP, LI, LO

§ 1º As atividades de lavador de veículos leves localizadas em área urbana dotada de toda
infraestrutura, especialmente rede de esgoto e coleta de resíduos, que não geram Resíduos
Sólidos Classe I – perigosos, conforme normas técnicas vigentes ficam dispensadas de
licenciamento ambiental municipal, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento
Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º As atividades de lavador de veículos leves que não se enquadram no § 1º terão seu
licenciamento ambiental municipal por meio de Licença Ambiental Simplificada, devendo ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
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II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
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VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la, e contendo informações sobre a
instalação da caixa separadora de água e óleo;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);

XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS no Diário Oficial do Estado
do Paraná, bem como em periódico regional ou local de grande circulação, ou em meio
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XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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X - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental atualizado, conforme diretrizes do
Anexo II da Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la, e contendo
informações sobre a instalação da caixa separadora de água e óleo;
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eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente, conforme modelo
aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 4º Para o requerimento de Licença Prévia, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pelo Município;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Quando aplicável, de acordo com as características do empreendimento e com a
Resolução SEMA 003/2004 ou outra que vier substituí-la, apresentar Portaria de Outorga Prévia
a ser obtida junto ao órgão competente;
IX - Projeto Preliminar contendo Memorial Descritivo e planta de implantação do
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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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
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X - Prova de publicação da súmula do pedido da LP 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 006/86;
XI - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§5 º Para o requerimento de Licença de Instalação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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VII - Cópia da Licença Prévia e da prova de publicação da súmula da concessão da LP 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 006/86;
VIII - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
IX - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
X - Projeto contendo memorial de cálculo da Estação de Tratamento de Efluentes – ETE;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Instalação 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 6º Para o requerimento de Licença de Operação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença de Instalação e da prova de publicação da súmula da concessão da LI 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 006/86;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;

XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

X - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS conforme Termo de Referência Anexo I, se for o caso;
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IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
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XII - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Operação 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 7º Para o requerimento de Renovação de Licença de Operação, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença de Operação e da prova de publicação da súmula da concessão da LO 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 006/86;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
X - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS atualizado, conforme Termo de
Referência - Anexo I, se for o caso;
XI - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação,
processamento e destinação final dos resíduos, se for o caso;
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO II
PRESTADOR DE SERVIÇO DE CONTROLE FITOSSANITÁRIO E DE VETORES E PRAGAS
URBANAS
Art. 33. As atividades de lavador prestador de serviço de controle fitossanitário e de vetores e
pragas urbanas terão seu licenciamento ambiental municipal por meio de Licença Ambiental
Simplificada – LAS.
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XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da Renovação de Licença de Operação 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 006/86;
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§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
IX - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
X - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XI - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;

VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
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VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
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IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
X - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental atualizado, conforme diretrizes do
Anexo II da Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO III
OFICINA MECÂNICA E ESTABELECIMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE
VEÍCULOS AUTOMOTORES
Art. 34. As atividades de oficina mecânica e estabelecimento para manutenção e reparo de
veículos automotores terão seu processo de licenciamento ambiental municipal conforme tabela
abaixo:
TIPO DE VEÍCULO
ATO ADMINISTRATIVO
Leve – até 3.500 kg
DLAM
Pesado – acima de 3.500 kg
LP, LI, LO

§ 1º A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM é obrigatória e
para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Licença Prévia, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
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II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de serviços – CCS;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Memorial Descritivo e fluxograma da atividade;
IX - Prova de publicação da súmula do pedido da LP 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 006/86;
X - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Licença de Instalação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença Prévia e da prova de publicação da súmula da concessão da LP 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 006/86;

XI - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Instalação 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 006/86;
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IX - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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VIII - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
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XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 4º Para o requerimento de Licença de Operação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença de Instalação e da prova de publicação da súmula da concessão da LI 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 006/86;
VIII - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
IX - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS conforme Termo de Referência Anexo I;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Operação 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 006/86;

VII - Cópia da Licença de Operação e da prova de publicação da súmula da concessão da LO no
Diário Oficial do Estado do Paraná, bem como em periódico regional ou local de grande
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
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XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 5º Para o requerimento de Renovação de Licença de Operação, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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circulação, ou em meio eletrônico de comunicação mantido pelo órgão ambiental competente,
conforme modelo aprovado pela Resolução CONAMA nº 006/86;
VIII - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
IX - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS atualizado, conforme Termo de
Referência - Anexo I;
X - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação, processamento
e destinação final dos resíduos, se for o caso;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da Renovação de Licença de Operação 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO IV
SUPERMERCADOS

Art. 36. Ficam dispensadas de licenciamento ambiental municipal as atividades de shopping
center, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM
obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO V
SHOPPING CENTER

58

Art. 35. Ficam dispensadas de licenciamento ambiental municipal as atividades de
supermercado, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM
obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO VI
MEIOS DE HOSPEDAGEM
Art. 37. Os empreendimentos de hospedagem terão seu processo de licenciamento ambiental
municipal conforme tabela abaixo:
LOCALIZAÇÃO
NÚMERO DE LEITOS
ATO ADMINISTRATIVO
Até 50
DLAM
Área Urbana
Acima de 50
LAS
Área Rural
Até 30
LAS

§ 1º A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM é obrigatória e
para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;

Prefeitura de São José dos Pinhais
Rua Passos de Oliveira, 1.101 - Centro - CEP 83030-720 - São José dos Pinhais – PR
PABX (41) 3381-6800
CNPJ: 76105543/0001-35

Página

III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de serviços – CCS;
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§ 2º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI – Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
IX - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS conforme Termo de Referência –
Anexo I, se for o caso;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;

VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
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VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
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VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
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IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
X - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental atualizado, conforme diretrizes do
Anexo II da Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
XI - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS atualizado, conforme Termo de
Referência – Anexo I, se for o caso;
XII - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação,
processamento e destinação final dos resíduos, se for o caso;
XIII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIV - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO VII
ESTABELECIMENTO DE ENSINO PÚBLICO E PRIVADO
Art. 38. Os empreendimentos de ensino público e privado, até 2 hectares para estabelecimentos
horizontais e que não gerem resíduos Classe I, conforme NBR 10.004/2004, ficam dispensados
de licenciamento ambiental municipal, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento
Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO VIII
COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP)
Art. 39. A atividade de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) terá seu processo
de licenciamento ambiental municipal por meio de Licença Ambiental Simplificada – LAS.
§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
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II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de serviços – CCS;
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme diretrizes do Anexo 3 da Resolução SEMA
nº 46/2015, ou outra que vier substituí-la, se for o caso;
IX - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS conforme Termo de Referência –
Anexo I, se for o caso;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;

IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
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VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
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VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
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X - Plano de Controle Ambiental – PCA atualizado, conforme diretrizes do Anexo 3 da Resolução
SEMA nº 46/2015, ou outra que vier substituí-la, se for o caso;
XI - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS atualizado, conforme Termo de
Referência – Anexo I, se for o caso;
XII - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação,
processamento e destinação final dos resíduos, se for o caso;
XIII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIV - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO IX
LAVANDERIA
Art. 40. As atividades de lavanderia, exceto lavanderia industrial, terão seu processo de
licenciamento ambiental municipal conforme tabela abaixo:
ENQUADRAMENTO
ATO ADMINISTRATIVO
Conforme § 1º deste Art.
DLAM
Conforme §§ 2º e 3º deste Art.
LAS

§ 1º As atividades lavanderia, exceto lavanderia industrial, localizadas em área urbana dotada de
toda infraestrutura, especialmente rede de esgoto e coleta de resíduos, que não geram Resíduos
Sólidos Classe I – perigosos, conforme normas técnicas vigentes, ficam dispensados de
licenciamento ambiental municipal, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento
Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo croqui 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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II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de serviços – CCS;
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VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º As atividades lavanderia, exceto lavanderia industrial, que não se enquadram no § 1º terão
seu licenciamento ambiental municipal por meio de Licença Ambiental Simplificada, devendo ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Portaria de Outorga de Direito vigente 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;
IX - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos
responsáveis pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;

VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;

64

XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
X - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental atualizado, conforme diretrizes do
Anexo II da Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO X
TANQUES AÉREOS DE COMBUSTÍVEL
Art. 41. A atividade de tanque aéreo de combustível, até 15.000 litros, fica dispensada de
licenciamento ambiental municipal, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento
Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os
seguintes documentos:

Art. 42. As atividades geradoras de ruído noturno, tais como bares, casas noturnas e de eventos,
discotecas e similares, ficam dispensadas de licenciamento ambiental municipal, sendo a
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CAPÍTULO XI
ATIVIDADES GERADORAS DE RUÍDO NOTURNO
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI – Memorial Descritivo contendo croqui de localização do tanque elaborado 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 SIRGAS2000. 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, além de no mínimo 3 (três)
fotos em ângulos diferentes do local onde o tanque estará acondicionado;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu
requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI – Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO XII
PANIFICADORAS, AÇOUGUES E RESTAURANTES

Art. 44. A atividade de comércio varejista de material de construção fica dispensada de
licenciamento ambiental municipal, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI – Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO XIII
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
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Art. 43. As atividades de panificadoras, açougues e restaurantes ficam dispensadas de
licenciamento ambiental municipal, sendo a Declaração de Dispensa de Licenciamento
Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
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Ambiental Municipal – DLAM obrigatória e para seu requerimento deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI – Memorial Descritivo contendo croqui 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;
VII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO XIV
LIMPA-FOSSA
Art. 45. A atividade de limpa-fossa, apenas doméstico, terá seu licenciamento ambiental
municipal por meio de Licença Ambiental Simplificada – LAS.
§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII – Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;

XI - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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X - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
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IX - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis pela
execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
X - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental atualizado, conforme diretrizes do
Anexo II da Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO XV
ATIVIDADES FUNERÁRIAS E SERVIÇOS RELACIONADOS
Art. 46. As atividades funerárias e serviços relacionados, exceto crematórios e cemitérios, com
volume de geração de resíduos de até 30 litros/dia, terão seu licenciamento ambiental municipal
por meio de Licença Ambiental Simplificada – LAS.
§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
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XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
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V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII – Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental, conforme diretrizes do Anexo II da
Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
IX – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, conforme Termo de
Referência – Anexo II da Portaria IAP nº 26/2006, ou outra que vier substituí-la;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis pela
execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;

XI - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS atualizado, conforme
Termo de Referência – Anexo II da Portaria IAP nº 26/2006, ou outra que vier substituí-la;
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X - Projeto Simplificado de Controle da Poluição Ambiental atualizado, conforme diretrizes do
Anexo II da Resolução CEMA nº 070/2009, ou outra que vier substituí-la;
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IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);

Diário Oficial Eletrônico
Edição extraordinária 1141, Ano 5 – 07/07/2022
XII - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XIII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
XIV - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
TÍTULO VII
SERVIÇOS MÉDICO, HOSPITALAR, LABORATORIAL E VETERINÁRIO
CAPÍTULO I
HOSPITAL
Art. 47. Os hospitais, até 80 (oitenta) leitos, terão seu processo de licenciamento ambiental
municipal por meio de Licença Prévia – LP, de Instalação – LI e de Operação – LO.
§ 1º Para o requerimento de Licença Prévia, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
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IX - Prova de publicação da súmula do pedido da LP 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 006/86;
X - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Licença de Instalação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
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VIII - Projeto Preliminar contendo Memorial Descritivo e planta de implantação do
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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IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença Prévia e da prova de publicação da súmula da concessão da LP 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 006/86;
VIII - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
IX - Plano de Controle Ambiental – PCA conforme Termo de Referência – Anexo 3 da Resolução
SEMA nº 46/2015, ou outra que vier substituí-la;
X - Projeto Arquitetônico de Implantação;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Instalação 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 006/86;
XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 3º Para o requerimento de Licença de Operação, deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;

IX - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, conforme Termo de
Referência – Anexo II da Portaria IAP nº 26/2006, ou outra que vier substituí-la;
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VIII - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
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VII - Cópia da Licença de Instalação e da prova de publicação da súmula da concessão da LI 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 006/86;
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X - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da Licença de Operação 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 4º Para o requerimento de Renovação de Licença de Operação, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto da atividade, emitida pelo Cartório de Registro de
Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua emissão. No caso
de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro Ambiental Rural CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Cópia da Licença de Operação e da prova de publicação da súmula da concessão da LO 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 006/86;
VIII - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (es);
IX - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS atualizado, conforme
Termo de Referência – Anexo II da Portaria IAP nº 26/2006, ou outra que vier substituí-la;
X - Comprovante de entrega do inventário anual de recebimento, movimentação, processamento
e destinação final dos resíduos;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO II
EMPREENDIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
Art. 48. Os empreendimentos de serviço de saúde com volume de geração de resíduos de
serviço de saúde até 30 litros/dia, exceto os que produzem resíduos quimioterápicos, terão seu
licenciamento ambiental por meio de Licença Ambiental Simplificada – LAS.
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XII - Prova de publicação da súmula do pedido da Renovação de Licença de Operação 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 006/86;
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§ 1º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Anexo 3 da Resolução SEMA nº 46/2015, ou
outra que vier substituí-la, se for necessário;
IX – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS, conforme Termo de
Referência – Anexo II da Portaria IAP nº 26/2006, ou outra que vier substituí-la;
X - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis pela
execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:

VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
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VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimentos Comerciais e de Serviços – CCS;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
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IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
X - Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde – PGRSS atualizado, conforme
Termo de Referência – Anexo II da Portaria IAP nº 26/2006, ou outra que vier substituí-la;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica dos profissionais elaboradores dos
estudos/planos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis
pela execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
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XIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
TÍTULO VIII
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CAPÍTULO I
PARCELAMENTO DO SOLO URBANO PARA FINS HABITACIONAIS, COMO LOTEAMENTOS
E DESMEMBRAMENTOS E IMPLANTAÇÃO DE CONJUNTOS HABITACIONAIS E
CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTOS HORIZONTAIS E VERTICAIS
Art. 49. As atividades de parcelamento do solo urbano para fins habitacionais, como loteamentos
e desmembramentos, bem como a implantação de conjuntos habitacionais e construção de
empreendimentos horizontais e verticais que não impliquem na supressão de vegetação nativa
(corte raso e/ou corte isolado em número superior a 5 indivíduos arbóreos), na intervenção em
Área de Preservação Permanente – APP ou em locais insusceptíveis de ocupação como
terrenos hidromórficos e sujeitos à inundação, que não estejam inseridos em Áreas de Proteção
Ambiental – APA e áreas de manancial legalmente instituídas, que não estejam inseridos em
aquíferos formados em rochas que apresentem o desenvolvimento de cavidades naturais
subterrâneas e processos kársticos na região do aquífero Karst 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, terão seu licenciamento ambiental municipal conforme tabela
abaixo:
EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE QUANTIDADE/CARACTERÍSTICAS TIPO DE LICENÇA
Até 10 (dez) hectares de área total
do imóvel e desde que localizados
em área urbana ou de expansão
urbana, assim definidas no Plano
Parcelamento do solo urbano
Diretor Municipal e já dotado de
para fins habitacionais, como
infraestrutura e serviços públicos no LAS
loteamentos
e
seu entorno, contendo no mínimo:
desmembramentos
logradouro público, rede de luz,
rede de água e rede de esgoto da
concessionária, e não necessitem
de supressão de vegetação nativa.
Até 10 (dez) hectares de área total
do imóvel, sendo de até 30
unidades
habitacionais
para
empreendimentos horizontais e até
Implantação de
30 unidades habitacionais para
Conjunto
habitacionais,
empreendimentos verticais e desde
construção de
DLAM
que localizados em área urbana ou
empreendimentos horizontais e
de
expansão
urbana,
assim
verticais e construção de edifícios
definidas no Plano Diretor Municipal
e já dotado de infraestrutura e
serviços públicos no seu entorno,
contendo no mínimo: logradouro
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XII - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
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Implantação de
Conjunto
habitacionais,
construção de
empreendimentos horizontais e
verticais e construção de edifícios

público, rede de luz, rede de água e
rede de esgoto da concessionária e
não necessitem de supressão de
vegetação nativa.
Até 10 (dez) hectares de área total
do imóvel, sendo acima de 30 até o
limite de 200 unidades habitacionais
para empreendimentos horizontais
e acima de 30 até o limite de 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.

LAS

§ 1º A Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal – DLAM é obrigatória e
para seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Memorial Descritivo contendo o croqui 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;
VII - Projeto Arquitetônico de Implantação;
VIII - Carta de viabilidade ou documento equivalente da concessionária de água, esgoto e
energia elétrica (SANEPAR e COPEL), atestando ou não a existência do sistema e sua
viabilidade técnica de suporte ao novo empreendimento;
IX - Relatório fotográfico contendo o mínimo 5 (cinco) fotos de ângulos diferentes do imóvel;
X - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
§ 2º Para o requerimento de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser apresentados os
seguintes documentos:
I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II – Cadastro de Empreendimento Imobiliário – CIM;
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II - Cadastro de Empreendimento Imobiliário – CIM;
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III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo,
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;
VIII - Relatório fotográfico contendo no mínimo 10 (dez) fotos, com vários ângulos do imóvel;
IX - Projeto de Implantação Urbanística do empreendimento, com estatística, contendo situação
e localização, contemplando altimetria, coordenadas geográficas UTM, áreas de preservação
permanente e área verde urbana;
X - Projeto Planialtimétrico, com coordenadas geográficas UTM contendo curvas de nível,
formato e medidas dos lotes, áreas de vegetação, áreas de preservação permanente;
XI - Projeto Básico de Terraplanagem conforme Termo de Referência - Anexo IV da Resolução
SEDEST nº 68/2019, ou outra que vier substituí-la;
XII - Laudo Geológico-Geotécnico conforme Termo de Referência - Anexo V da Resolução
SEDEST nº 68/2019, ou outra que vier substituí-la;
XIII - Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - PGRCC, quando o
empreendimento possuir mais de 400 m² de área construída, conforme Termo de Referência Anexo II;
IX - Projeto de Drenagem Superficial, conforme Termo de Referência - Anexo VII da Resolução
SEDEST nº 68/2019, ou outra que vier substituí-la;
XIII - Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Anexo 3 da Resolução SEMA nº 46/2015, ou
outra que vier substituí-la, se for necessário;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis pela
execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
X - Documento de aprovação do Estudo de Impacto de Vizinhança - EIV, emitido pelo município,
somente para os casos em que seja uma exigência municipal para aprovação do
empreendimento, se for o caso;
XI - Prova de publicação da súmula do pedido da LAS 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 006/86;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
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I - Requerimento de Licenciamento Ambiental – RLA;
II - Cadastro de Empreendimento Imobiliário – CIM;
III - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada (órgãos públicos);
IV - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
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§ 2º Para o requerimento de Renovação de Licença Ambiental Simplificada, deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
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V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Certidão Negativa de Débitos Ambientais, em nome do requerente, emitida pelo Instituto
Água e Terra – IAT, no caso da licença anterior ter sido emitida pelo IAT;
VIII - Cópia da Licença Ambiental Simplificada e da prova de publicação da súmula da
concessão da LAS 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 006/86;
IX - Relatório Técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes
estabelecidos na (s) Licença (s) anterior (ES);
X - Memorial Descritivo informando qual o objetivo da Renovação da LAS, contendo descrição
do andamento da obra e as pendências para sua conclusão;
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XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
TÍTULO IX
ATIVIDADES FLORESTAIS
CAPÍTULO I
SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO SECUNDÁRIA EM ESTÁGIO INICIAL DE REGENERAÇÃO
Art. 50. A supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração em área urbana
para fins de obras e atividades específicas licenciadas pelo município terá seu licenciamento
ambiental por meio de Autorização Florestal – AF e para o seu requerimento deverão ser
apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Autorização Ambiental – RAF;
II - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
III - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Inventário Florestal elaborado por profissional habilitado, devendo atender os seguintes prérequisitos:

Conforme o artigo 32 do Decreto 6.660/2008, V, o inventário fitossociológico da
área a ser cortada ou suprimida, com vistas a determinar o estágio de regeneração da
vegetação e a indicação da fitofisionomia original, quando não se tratar de censo, deverá
ser elaborado com metodologia e intensidade amostral adequadas, preferencialmente
com limite de erro de amostragem de 10% com confiabilidade de 95% de probabilidade
para a variável de interesse;

Contendo a estimativa do volume de produtos e subprodutos florestais a serem
obtidos com a supressão deverão ser apresentadas juntamente com o resumo
estatístico da estrutura paramétrica do fragmento florestal; As estimativas dos volumes
de árvores individuais ou unidade de área, deverão ser realizadas preferencialmente por
equações ajustadas especificamente para as espécies identificadas e/ou tipologia
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XI - Prova de publicação da súmula do pedido da renovação de LAS 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 006/86;
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VIII - Mapa de Uso e Ocupação do Solo com as características atuais e pretendidas, Mapa de
uso atual do solo georeferenciado, informando as áreas de remanescente florestais, áreas de
preservação permanente, hidrografia, estradas e local objeto da solicitação (área supressão),
devidamente identificado no mapa, contendo escala, legenda, informações básicas da área;
IX - Prancha de implantação contendo informações da implantação futura, áreas afetadas, áreas
a serem mantidas e implantadas;
X – Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis pela
execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XI - Relatório Fotográfico contendo no mínimo 5 (cinco) fotos da área.
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental;
CAPÍTULO II
APROVEITAMENTO DE MATERIAL LENHOSO
Art. 51. 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 com volume de até 45 m³ a cada 5 (cinco) anos, por imóvel, sem fins comerciais, exceto
para espécies ameaçadas de extinção, terá seu licenciamento ambiental por meio de
Autorização Florestal – AF e para o seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes
documentos:
I - Requerimento de Autorização Ambiental – RAF;
II - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
III - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
V - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
VI - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VII - Relatório Fotográfico contendo no mínimo 5 (cinco) fotos das árvores;
VIII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO III
CORTE DE ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS ISOLADAS
Art. 52. A atividade de corte de espécies florestais nativas isoladas em áreas urbanas
consolidadas, até 15 (quinze) indivíduos, somente para fins de edificações, vedada, em todo o
caso a supressão de espécies florestais ameaçadas de extinção, ressalvados os casos de
utilidade pública e risco iminente de queda que venha a por em risco a vida e o patrimônio
público ou privado, terá seu licenciamento ambiental por meio de Autorização Florestal – AF e
para o seu requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Autorização Ambiental – RAF;
II - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
III - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
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florestal do fragmento; Os parâmetros estabelecidos no art. 4°, § 2°, da Lei no 11.428, de
2006, assim como as definições constantes da resolução do CONAMA 02/94 deverão
ser observados e abordados no relatório com metodologia adequada;

Quanto aos parâmetros relacionadas à classificação do estágio de regeneração
da vegetação, no mínimo deverão ser apresentadas informações à respeito das
estruturas vertical e horizontal dos fragmentos, índices de diversidade e equabilidade,
relatório fotográfico e descrição das atividades a serem desenvolvidas na área a ser
suprimida.
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IV - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
V - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VI - Relatório Fotográfico contendo no mínimo 5 (cinco) fotos das árvores;
VII – Cópia do protocolo de alvará de construção e/ou aprovação do alvará de construção;
VIII - Croqui de localização do imóvel;
IX - Prancha de implantação contendo os indivíduos a serem suprimidos, mantidos e a serem
implantados (conforme PAVIP);
X - Relatório técnico referente às árvores a serem suprimidas na presente área;
XI - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis pela
execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
XII - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
CAPÍTULO IV
SUPRESSÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS EXÓTICAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE – APP PARA SUBSTITUIÇÃO POR ESPÉCIES FLORESTAIS NATIVAS
Art. 53. A atividade de supressão de espécies florestais exóticas em área de preservação
permanente – APP para substituição com espécies florestais nativas, através de projeto técnico
terá seu licenciamento ambiental por meio de Autorização Florestal – AF e para o seu
requerimento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - Requerimento de Autorização Ambiental – RAF;
II - Fotocópia da Carteira de Identidade (R.G.) e do Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.), se
pessoa física ou Contrato Social (com última alteração) ou Ato Constitutivo, se pessoa jurídica,
podendo ser apresentados através de procuração devidamente registrada;
III - Matrícula ou transcrição do imóvel objeto do empreendimento, emitida pelo Cartório de
Registro de Imóveis atualizada, no máximo de 90 (noventa) dias contados da data da sua
emissão. No caso de imóvel rural, apresentar também comprovante de inscrição no Cadastro
Ambiental Rural - CAR;
IV - Documentação complementar do imóvel – se a situação imobiliária estiver irregular ou
comprometida, conforme exigências constantes da Seção V, artigos 56 a 65 da Lei
Complementar Municipal nº 149/2021;
V - Certidão Negativa de Passivos Ambientais expedida pela SEMMA;
VI - Relatório Fotográfico contendo no mínimo 5 (cinco) fotos das árvores;
VII - Projeto técnico de substituição de espécies exóticas por nativas em área de preservação
permanente – APP (dispensado para substituição de até 5 (cinco) indivíduos na área urbana);
VIII - Mapa de Uso e Ocupação do Solo com as características atuais e pretendidas;
IX - Anotação de Responsabilidade Técnica ou documento similar dos profissionais elaboradores
dos estudos/projetos/laudos/relatórios/mapas apresentados nessa fase e dos responsáveis pela
execução do empreendimento, junto aos respectivos conselhos de classe;
X - Comprovante de recolhimento da taxa ambiental.
TÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 54. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente poderá exigir outros estudos, projetos, laudos,
relatórios, mapas, entre outros, quando tecnicamente for necessário.
Art. 55. Os casos omissos serão avaliados pela SEMMA.
Art. 56. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
São José dos Pinhais, 05 de julho de 2022.
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Wagner Luiz Zaclikevis
Secretário Municipal de Meio Ambiente
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