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O PREFEITO MUNICIPAL DE AGUIA BRANCA,nouso dasatribuigéeslegais,

Considerandoa Instruc&o Normativa IEMA n°. 013, de 07 de dezembro de 2016,
que Dispée sobre a dispensa dolicenciamento ambiental no ambito de atuagao do
IEMApara atividades de impacto ambientalinsignificante;

Considerando a Resolugao CONSEMAn°. 002, de 3 de novembro de 2016, que #

define a tipologia das atividades ou empreendimentos considerados de impacto
ambientallocal e da outras providéncias;

Considerando o Decreto Estadual n°. 4039-R, de 07 de dezembro de 2016, que

dispdem sobre o Sistema de Licenciamento e Controle das Atividades Poluidoras
ou Degradadoras do Meio Ambiente — SILCAP;

Considerandoa Lei Municipal n°. 1.312, de 01 de Outubro de 2015, queinstitui o
cédigo municipal de meio ambiente do municipio de Aguia Branca- ES e da outras
providencias.

Considerando Art. 2° da Resolugéo CONAMAn*°. 302, de 20 de marco de 2002,
a qual define Area Urbana Consolidada;

Art. 1°. Estabelecer a relagaéo de atividades passiveis de dispensa de

licenciamento ambiental junto € SEMMA devendo, em todo caso, adotar os

controles ambientais necessarios, as normas técnicas aplicaveis, e atender a

legislago vigente. *
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§1°. O simples enquadramento da atividade nas definigdes de porte e atividades

previstas nesta Instrugéo Normativa nao a caracteriza como de baixo impacto

ambiental nos termos da Lei Federal n° 12.651/2012.

§2°. A dispensa de licenciamento ambiental que trata esta Instrugao Normativa

refere-se, exclusivamente, aos aspectos ambientais da atividade passivel de

dispensa, nao eximindo o seutitular da apresentac4o, aos orgaéos competentes, de

outros documentos legalmente exigiveis. Também nao inibe ou restringe de

qualquer forma a ac&o dos demais dorgaos e instituigdes fiscalizadoras nem

desobriga a empresa da obtengao de autorizacées, anuéncias, laudos, certidées,

certificados, ou outros documentos previstos na legislagao vigente, sendo de

responsabilidade do empreendedor a adogao de qualquer providéncia neste

sentido.

Art. 2°. As atividades passiveis de dispensa de licenciamento por meio desta

Instrugao Normativa estao relacionadas no Anexo |.

§1°, A SEMMApodera dispensar outras atividades que nao estejam listadas no

Anexo | desta Instrugao Normativa, mediante analise de cada caso e justificativa

técnica formal, desde que n&o constem dentre as atividades sujeitas ao

licenciamento ambiental.

§2°. Os casos mencionados no §1° deverao ser apresentados na forma de

Consulta Prévia Ambiental em que dever&o constar todas as informagées do

empreendimento, conforme modelo disponibilizado no AnexoIll.

§3°. Aos empreendimentos dispensadosdelicenciamento junto €@ SEMMAcabera

a solicitagao de Declaracéo de Dispensa.

§4°. As Declaragées de Dispensa poderao ser requeridas e obtidas das seguintes

formas:

I. Mediante requerimento, através de formulario especifico da SEMMA,contendo

dadosdo interessado e da empresa, caso aplicavel, enderego de correspondéncia

e de exercicio da atividade (com coordenadas UTM, Datum WGS84), descrigao da

atividade desenvolvida e declaragéo de ciéncia e atendimento aoscritérios, aos

limites e as restrigdes fixadas pela presente Instrug&o, seguindo o modelo

constante no Anexo | desta Instrugao Normativa.

§5°. A dispensa do licenciamento nao permite ou regulariza, em nenhuma

hipotese, a pratica de atividades poluidoras sem os devidos controles ambientais e

a ocupagao de Areas de Preservagao Permanente (APP) ou espacosterritoriais

especialmente protegidos segundoospreceitoslegais.

§6°. Caso a SEMMA declare a necessidade, através de parecer técnico

consubstanciado, ou caso nao sejam atendidos oslimites de porte fixados no 
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Anexo |, sera exigido 0 licenciamento ambiental das atividades mencionadas no

caputdesteartigo.

§7°. A dispensa do licenciamento para determinada atividade nao exime o

empreendedor da obrigagao de licenciar as demais atividades desenvolvidas na

mesma area que nao estejam listadas no Anexo| desta Instrugaéo Normativa.

Art. 3°. A Declaracéo de Dispensa naoisenta a obrigatoriedade do cumprimento

dos seguintescritérios e Controles Ambientais Gerais minimos:

I. Quanto a localizagéo do empreendimento:

a) Possuir anuéncia municipal quanto ao uso e ocupagao do solo atestando a

viabilidade de instalagdo ¢/ou operagado do empreendimento,

b) Respeitar as disposi¢ées legais pertinentes ao uso e ocupacgao dosolo, faixas

de dominio e areas n&o edificantes, além de possiveis restrig¢des pertinentes a

bens acauteladoslocalizados no entorno do empreendimento/atividade;

c) N&o ocupar e/ou intervir em Areas de Preservagéo Permanente (APP),

conforme Lei Federal n° 12.651/2012, com excegao doscasos deutilidade publica,

de interesse social ou de baixo impacto ambiental, previstos na referida Lei, desde

que devidamente comprovada a inexisténcia de alternativa locacional para

desenvolvimento da atividade pleiteada e quando atendidos aos requisitos

previstos, sem desobrigagdo de execugdo de medida compensatéria;

d) Respeitar aslimitagées de ocupagao vigentes para areas localizadasno interior

ou no entomo de Unidades de Conservagao (UC), inclusive em sua zona de

amortecimento, obtendo previamente a intervengao, as anuéncias dos gestores

das unidades nos casos em que se exigir, observando as competéncias para o

licenciamento conforme a modalidade de Unidade de Conservacao.

e) Possuir aprovac&o municipal dos projetos executados ou a serem executados,

casoseja exigivel.

Il. Quanto ao abastecimento de agua e a geragao de efluentes liquidos:

a) Possuir e atender/cumprir a Certidao de Dispensa de Outorga ou Portaria de

Outorga para uso dos recursos hidricos caso esteja previsto no

empreendimento/atividade, captagao, barramento, langamento e outros usos,

conforme Resolugées e Instrugdes Normativas vigentes. No caso de uso de agua -

subterranea, possuir Cadastro junto a Agéncia Estadual de Recursos Hidricos

(AGERH) e/ou a Certid&o de Outorga para o uso do recurso hidrico, caso

aplicavel;

b) Possuir sistemaeficiente de tratamento de efluente liquido, dimensionado e

projetado para atender aos periodos de maior demanda (vazao maxima), conforme
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legislagao pertinente, observando a aplicabilidade da tecnologia utilizada para

tratar o efluente gerado.A inexigibilidade desse sistema somente se dara no caso

de direcionamento doefluente ao sistema publico de coleta e tratamento de esgoto

sanitario e/ou para tratamento em estagdo coletiva, com a devida anuéncia da

concessionaria gestora e/ou da empresa responsavel pelo tratamento, com a

declaracao deciéncia das caracteristicas do efluente recebido;

c) Naorealizar langamento/disposigao de efluente bruto (sem tratamento) ou

tratado no solo, nao sendo permitida ainda a utilizagéo de fossas negras, fossas

secas e a fertirrigagdo (técnica de destinagaofinal e tratamento de efluentes com

reuso agricola de agua e nutrientes por uma cultura) com 0 uso de efluente nao

tratado;

d) Nao realizar langamento de efluente bruto em rede de drenagem pluvial ou

diretamente em corpos hidricos;

e) Realizar tratamento adequado dosefluentes oleosos, no minimo, através de

Sistemas Separadores de Agua e Oleo (SSAO) devidamente dimensionados,

sendo vedado o langamento do efluente tratado por este sistema no solo;

f) Realizar o langamento dosefluentesliquidos tratados em conformidade com as

normase legislagéesaplicaveis;

g) Em caso de utilizagéo de pogos tubulares estes deverao atender as normas

técnicas ABNT NBR 12.212/2006 e 12.244/2006.

Ill. Quanto ao gerenciamentode residuos sdlidos:

a) Realizar gerenciamento de todos os residuos s6lidos urbanos e/ou industriais #

gerados no empreendimento, com adequado recolhimento, acondicionamento,

armazenamento e destinacgdo final por empresa (s) devidamente licenciada(s),

mantendo no empreendimento, os comprovantes de destinagao desses residuos

parafins de fiscalizagao e controle do érgao ambiental;

b) No caso de gerag&o de residuos da construgao civil, 0 gerenciamento devera

estar em consonancia com a Resolugao CONAMAn° 307/2002, ou norma que vier

a suceder;

c) Quandoa destinacdo dos residuos sdlidos for “venda para terceiros”, “doacao”

ou “reciclagem”, possuir certificados ou declaragées que contenham identificagao

do recebedor (CNPJ/CPF e nome completo) e comprovem

o

local para onde foram

destinados, além de inforrnac&o sobre 0 tipo de residuo e da quantidade;

d) O armazenamentodosresiduos sdlidos gerados no empreendimento deve estar

em conformidade com as normastécnicasaplicaveis.
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d.1) O armazenamento de residuosClasse|, deve ocorrer em conformidade

com 0 estabelecido na NBR 12235, ou norma que vier a suceder,

d.2) O armazenamento de residuos Classe ll (A e B), deve ocorrer em

conformidade com o estabelecido na NBR 11174, ou norma que vier a

suceder;

d.3) Preencher e manter em arquivo, nas dependéncias da empresa para

consulta da SEMMA sempre que necessario, os registros de movimentagao

de residuos e de armazenamento, em conformidade com os Anexos A e B

das normasreferidas nositens d.1 e 4.2.

IV. Quanto 4 movimentagaodeterra:

a) Para instalagdo/implantagéo de qualquer atividade listada no Anexo | desta

Instrugéo Normativa, nao ultrapassar os limites previstos para a atividade de

terraplenagem (corte e/ou aterro) e atender aos critérios especificos para

terraplenagem.Caso sepreveja a realizagao de obras de terraplenagem acima do »

porte maximo estabelecido, devera ser obtido o licenciamento ambiental para

realizagao desta atividade.

b) A area

a

serintervinda deve estarrelacionada exclusivamente com

a

atividade

objeto de Dispensa do Licenciamento Ambiental.

c) Deve ser desenvolvida com seguranga, promovendo-se 0 controle da erosao e

n&o incorrendo em risco deinterfer€ncia no regime de escoamento das aguas nas

areas adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carreamento de

sedimentos para corpos d’agua.

d) Para areas de empréstimo, observar o Decreto-Lei n° 227/1967 (Cddigo de

Minerag&o), quanto aoregistro e a dominialidade do bem mineralutilizado, além da

Portaria DNPM n° 441/2009,ou norma quevier as suceder.

V. Quanto aos aspectos hidrolégicos:

a) Nao gerar ou potencializar efeitos de enchentes, inundagdes ou alagamentos,

seja por langamento deefluentes ou pela localizagéo do empreendimento. 8

Vi. Quanto as emissées atmosféricas:

a) No caso deatividades que envolvam queima de combustiveis ou manuseio de

equipamentos que gerem ruidos e/ou emiss6es atmosféricas (inclusive poeira),

mesmo que apenas no periodo de implantagéo do empreendimento, devera ser

evitado incémodoa vizinhanga, atendendooslimites aceitaveis estabelecidos em

normatizagao especifica;
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b) No caso derealizar atividades que gerem ruidos (manuseio de equipamentos,

entre outros), atender ainda ao que ditam as Resolugdes CONAMAn° 0041/1990,

382/2006 e a ABNT NBR10.151/1987, e outras que se apliquem;

c) No caso de realizar atividades que emitam materiais particulados, possuir

sistema eficiente de controle/contengdo de emissédes atmosféricas (poeira),

devidamente dimensionados e com tecnologia adequada ao poluente gerado,

ressalvadosos casos especificos em que esta exigéncia é dispensada.

VII. Quanto aos aspectos florestais (Fauna e Flora):

a) Em casode necessidade de supress4o/intervencao vegetal, possuir autorizagao

do Instituto de Defesa Agropecuaria e Florestal do Espirito Santo - IDAF, ou da

municipalidade no que for de sua competéncia;

b) Nao suprimir vegetagao em estagio médio e avancado de regeneragao da

vegetacao nativa de Mata Atlantica, incluindo asfitofisionomias naturalmente nao

florestais como restinga, camposrupestres e brejos;

c) N&o causar impacto negativo sobre espécies da flora e da faunasilvestres

constantes em listas oficiais de espécies ameacadas de extingao; d) Atender ao

§4°do art. 1° desta Instrug¢ao Normativa.

Vill. Quanto 4 manipulagao e/ou ao armazenamento de produtos quimicos

e/ou perigosos

a) Realizar adequado armazenamento dos produtos quimicos dispostos no

empreendimento, levando em consideragao suas incompatibilidades quimicas;

b) No caso de uso de produtos perigosos, como dleos, graxas,tintas, solventes e

outros, somente realizar sua manipulagéo em area coberta e com piso

impermeabilizado, dotada de sistema de contengdo. A bacia de contengao deveter

capacidadesuficiente para conter, no minimo, 10% do volumetotal dosrecipientes

ou o volume do maior recipiente armazenado, qualquer que seja seu tamanho,

devendo ser considerado o maior volume estimado, entre as duas alternativas

possiveis;

c) Nao deveser realizado armazenamento de tanquesdeliquidos inflamaveis nao

combustiveis no empreendimento, como CM30, emulsaoasfaltica e semelhantes.

IX. Demais exigéncias:

a) Possuir e manter atualizada certidao de vistoria de corpo de bombeiros, quando

couber;

b) No caso deutilizar madeira como combustivel, ou seus subprodutos, obter e

manter atualizado registro de consumidor, processador e comerciante de produtos
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e subprodutosflorestais, expedido pelo IDAF, conforme estabelecido no Decreto

Estadual n° 4.124-N/1997;

c) Obter insumos somente de empresas devidamente licenciadas ou que possuam

Declaragao de Dispensa emitida pelo orgao ambiental competente;

d) Os empregados que estejam envolvidos com as atividades a serem executadas

deverao, naquilo que diz respeito as suas atividades em especifico, ter pleno

conhecimento da Declarag&éo de Dispensa e doscritérios e controles a serem

atendidos;

e) Manter uma copia da Declaragao de Dispensa e doscritérios e controles a

serem atendidos no empreendimento, em local visivel, em todo o periodo em que

a atividade estiver sendo executada, para consulta e apresentagao as equipes de

fiscalizagao;

f) Atenderintegralmente as Instrugées Normativas editadas pelo orgao ambiental,

no quetangea atividade objeto da dispensa.

Art. 4°. Os requerentes esto obrigados a atender aos seguintes critérios e

controles ambientais especificos:

|. Para atividades de construgéo de condominios verticais, conjuntos

habitacionais, residéncias (moradias unifamiliares) e unidades habitacionais

populares:

a) Nao poderaoser ocupadas areas alagadas e/ou alagaveis e/ou que apresentem

alguma condi¢gao geoldgica que ofereca risco aos moradores (deslizamento de

barrancose/ourochas,riscos de eros4o,fraturas em rochasentre outros);

b) A ocupacao somente podera se dar em area urbana, de expansao urbana ou de

urbanizagao especifica, assim definidas pela legislagaéo municipal, que possuam,

no minimo, os seguintes equipamentosdeinfraestrutura urbana:

b.1) Malha viaria com sistema de escoamento e/ou canalizacao de aguas :

pluviais;

b.2) Rede publica de abastecimento de agua potavel;

b.3) Sistema publico de coleta e tratamente de esgoto sanitario;

b.4) Distribuigao de energia elétrica e iluminagao publica;

c. Caso esteja prevista a implantagao de unidades comerciais nos condominios

verticais, devera ser observada a necessidade de licenciamento ambiental das

atividades a serem instaladas nestas unidades;
(
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d. Exclusivamente para condominios verticais a infraestrutura urbana podera ser

instalada concomitantemente aos prédios, mas a ocupagdo sé podera se dar apos

conclusaodainfraestrutura minima exigida, conforme previsto na alinea b) do item

|, deste artigo;

e. O interessado devera possuir antes de darinicio as obras:

e.1) Manifestagéo do Municipio: documento oficial emitido pelo orgao

ambiental municipal, ou aquele que seja responsavelportratar de aspectos

ambientais, e, quando couber, também do responsavel pela gestéo do

territorio do municipio em quese localizar a atividade ou empreendimento,

indicando que a atividade e/ou a obra é compativel com 0 usoprevisto para a

area proposta, atestando anuéncia em relagao as normas que regem Oo

zoneamento doterritério;

e.2) Anuéncia da concessionaria local de saneamento quanto a viabilidade

de atendimento ao empreendimento quanto ao abastecimento de agua a

coleta, tratamento e disposig&ofinal de efluentes;

f) Caso esteja prevista a ocupacao em area com declividade igual ou superior a

30% (trinta por cento), deverao ser atendidas as diretrizes e as exigéncias

especificas definidas por legislagao especifica referente ao uso e ocupagdo do »

solo;

g) Nao poderao ser ocupadosterrenos aterrados com material nocivo a saude

publica.

Il. Para atividades de terraplenagem(corte e/ou aterro):

a) Deve ser desenvolvida com seguran¢a, promovendo-se o controle da erosao e

nao incorrendo em risco deinterferéncia no regime de escoamento das aguas nas

areas adjacentes, de modo a prevenir represamentos ou carreamento de

sedimentos para corpos d’agua;

b) Recuperar a area apds a realizagao da obra, promovendo a recomposicao

topografica do terreno, revegetagdo de todo o solo exposto, recuperagéo de

taludese instalacao de estruturas de drenagem (quando necessarias);

c) Os taludes devem dispor de sistema de drenagem e cobertura vegetal

adequados, bem comoter assegurada sua estabilidade;

d) Possuir aprovacdo municipal dos projetos executados ou a serem executados.

lll. Em casode clinicas odontoldgicas, médicas e veterinarias:

a) Possuir Registro na Agéncia Nacionalde Vigilancia Sanitaria (ANVISA); J
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b) Fazer gestéo adequada dos residuos gerados, através de empresas

devidamente licenciadas para coleta, transporte e destinagao final, especialmente

no que tange aos residuos de servigos de satide e demais residuos perigosos,

prevendo os procedimentos em Plano de Gerenciamento de residuos a ser

mantido na unidade juntamente com osrecibose notasfiscais comprobatorias;

c) Possuir Plano de Gerenciamento de Residuos de Servigo de Saude que atenda

as Resolugdes CONAMA n° 358/2005 e RDC n° 306/2004 da ANVISA.

IV. Em caso de prestagao de servi¢o:

a) A geragdo de poluenies (efluentes liquidos, residuos sdlidos e/ou emissées #

atmosféricas) devera estar contemplada no licenciamento da empresa contratante

do servigoa serrealizado;

b) A dispensa desta atividade nao se estende a sede da empresa prestadora de

servigo, devendo o prestador de servigo se atentar quanto a necessidade de

licenciamento ambiental especifico a sua atividade, caso aplicavel.

Art. 5°. As atividades dispensadas do licenciamento ambiental por forga desta
Instrugao Normativa deverao, obrigatoriamente, atender aoscritérios elencados

nos art. 3° e 4°. Paragrafo Unico. A constatagao do nao atendimento do caput

deste artigo ensejara suspensao ou anulagaéo da Declaragao de Dispensa, estando

sujeito a aplicagaéo das penalidades previstas em Lei, como multa e
embargo/interdigao, dependendoda infragao constatada.

Art. 6°. A SEMMA nforealizara vistoria técnica prévia visando a validagaéo das

Declaragdes de Dispensa, sendo o requerente o Unico responsavel pelas

informacées prestadas para obtencao da mesma.

Paragrafo unico. A SEMMAreserva-se0 direito de realizar, a qualquer tempo,

acéesdefiscalizacdo para verificagao de atendimento doslimites e dasrestrigdes

fixadas nesta Instrugéo Normativa e, constatadasirregularidades, os responsaveis

estarao sujeitos a aplicagao das penalidadesprevistas em Lei.

Art. 7°. A dispensa da atividade fim nao torna dispensadas as atividades de

Terraplenagem (corte e/ou aterro) e de Areas de Empréstimoe/ou Bota-fora, bem

como as atividades de apoio a atividade fim, quando estas também nao se

enquadrarem noscritérios e noslimites fixados nesta Instrugao Normativa.

Art. 8°. Nao cabera a dispensa do licenciamento ambiental para os seguintes

casos:

|. Ampliagao de atividades dispensadasde licenciamento, cujo porte total exceda o

limite estabelecido nesta Instrugao Normativa. Nestes casos, 0 empreendiment
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devera migrar para o licenciamento simplificado ou ordinario, enquadrando-se na ,

Classereferente ao portefinal;

Il. Segmentagéo de uma mesmaatividade em unidades menores, com fins de

torna-la, no conjunto, dispensada de licenciamento;

lll. Atividade(s) dispensada(s) de licenciamento que dependam diretamente de

outra(s) existente(s) ou realizada(s) na mesma area, mas que nao seja(m)
enquadrada(s) como dispensada(s) de licenciamento, 0 empreendimento, no

conjunto, devera ser contemplado em outras modalidades de licengas ambientais

na legislagéo municipal vigente. Isso nao se aplicara, no entanto, nos casos em
que a atividade principal ja esteja devidamente licenciada junto ao Orgéo

ambiental. Neste caso, a dispensa ficara vinculada ao processo de licenciamento

principal, devendo ser requerida através dele, sendo que as atividades serao

tratadas de forma conjunta no momento da renovacéo do licenciamento da

atividade principal.

Art. 9°. No caso de diversificagéo ou alteragao do processo produtivo do

empreendimento/atividade que importe em alteragaéo das caracteristicas iniciais ‘a

devera ser requerida nova dispensa.

Art. 10. Os processos delicenciamento em tramitagao na SEMMA, que tenham

sido formalizados ou que tenham tido os requerimentos de licengas protocolados

antes da publicagdo desta Instrugao Normativa, cujas atividades estejam listadas
no Anexo|, estar&o sujeitos a dispensa do licenciamento ambiental, nao isentando

os requerentes da obrigacao de sanar passivos ambientais.

§ 1°. Caso ja tenha sido concedida a licenga ambiental ou realizada analise do
processopor parte da SEMMA,sera verificada a existéncia de passivos ambientais

e, em se constatando a inexisténcia destes, proceder-se-a o arquivamento do

processo. Caso contrario, 0 arquivamento somente sera realizado depois de

sanadosos passivos ambientais.

§ 2°. No caso em que as licengas ainda nao tenham sido emitidas, os

empreendedores poderao ser comunicados por meio de oficio sobre a
possibilidade de dispensa do licenciamento para sua atividade. Nao havendo

manifestacao, 0 processo seguira o rito normal de licenciamento, estando o

empreendimento sujeito as normas que o regem; *

§ 3°. Caso haja interesse na obtengao de Declaragdo de Dispensa, o

empreendedor devera rnanifestar-se em seu processo de licenciamento e a

manifestacao devera indicar expressamente o atendimento de todos oslimites e

dasrestrig6es expostas nesta Instrugao.

Art. 11. O presente instrumento se aplica aos empreendimentos que ja tenham

obtido dispensa através da Instrugao Normativa da SEMMA n° 001/2018, devendo 
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ser obtida nova Declaragéo de Dispensa, nos termos da presente Instrugao

Normativa.

Paragrafo unico. Caso a atividade dispensada anteriormente nao se enquadre

nos termos desta Instrugao Normativa e se enquadre nas demais normativas que

regulamentam os licenciamentos ambientais na SEMMA, 0 empreendimento

devera ser regularizado mediante requerimento de licenciamento junto ao orgao

ambiental competente, ficando fixado 0 prazo de 120(centoe vinte) dias paratal

regularizacao,a partir da publicagdo desia Instru¢ao Normativa.

Art. 12. Esta Instrugao Normativa entrara em vigor na data de sua publicagéo e se

aplicara a empreendimentos cujos protocolos forem requeridosa partir da mesma.

Art. 13. Revoga-se a Instrugao Normativa n° 001/2018 e as disposicgdes em

contrario.

ANGELO ANTONIO CORTELETTI
Prefeito Municipal

   RAL DO MUNICIPIO
N° 7.407/2017

 

@
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ANEXO!

 

RELAGAODASATIVIDADES DISPENSADASDELICENCIAMENTO

AMBIENTAL PELO MUNICIPIO DE AGUIA BRANCA- ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grupo A Industrias diversas, estocagem,alimentos, servicgos e obras

Codigo Atividade Porte maximo

Academias de  Ginastica, Fisioterapia e Todos

A-1 semelhantes. }

Acouguese peixarias localizados em zona urbana

consolidada (sem a produgéo de embutidos e Todos

A-2 demais alimentos processados).

A-3 Agéncia deturismo. Todos

A-4 Alinhamento e balanceamento de veiculos Todos

A-5 Aquisigdo de veiculos e equipamentos. Todos

Assisténcia técnica para maquinas, aparelhos e Todos

A-6 equipamentos de uso doméstico.

: Indice (I) = (area

Beneficiamento e embalagem de produtos} construida + area de

fitoterapicos naturais, incluindo medicamentos e| estocagem, quando

A-7 suplementosalimentares. houver)(I) $ 0,03 ha

Borracharia, exceto com recondicionamento de
A Todos

A-8 pneus e/ou manutencao de veiculos.

Casa de diversées eletrdnicas (playground,
: Todos

A-9 fliperamas e outros).

A-10 Casalotérica. Todos

Confecgées de roupas e artefatos de tecidos de Indice (I) = (area

cama, mesa, copa e banho, cortinas, sem} construida + area de

tingimento, estamparia e/ou utilizagao de produtos| estocagem, quando

A-11 quimicos. houver)(I) $ 0,05 ha

Consultérios de profissionais liberais (médicos,

fisioterapeutas, psicdlogos, dentre outros), sem Todos

A-12 realizagdo de procedimentoscirtirgicos. #—|
Corte de papel para produgao de rolos de papel
aaveen Todos

A-13 higiénico, lengose outros.
Indice(I) = (area

construida + area de

Corte e acabamento de vidros, sem fabricagao| estocagem, quando

A-14 e/ou elaboragao. houver)(I) = 0,02 ha

A-15 CozinhaIndustrial. Todos

Desentupimento de rede de esgoto residencial ou
i Todos

A-16 comercial, sem coleta.

Escola de ensino sem laboratorios utilizados em Todos

A-17 aulas praticas (exceto laboratério de informatica).  
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Escritérios de Logistica (para negociagéo de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

movimentagao e distribuiga4o de mercadorias nao Todos

A-18 perigosas), excluindo a estocagem.

Escritorios de profissionais liberais (contadores,
advogados, representantes comerciais, corretores, Todos

A-19 despachantes, dentre outros) «

Nostermosda IN n°

A-20 Estradas, rodovias e obrasafins 05/2010

A-21 Estudios e Laboratorios fotograficos Todos

A-22 Fabricacao de gelo. Todos
A-23 Farmacia de manipulacao. Todos

Garagens de énibus e outros veiculos

automotores, sem qualquer: estrutura de apoio
: ‘ ; ‘ Todos

(oficina, lavador de veiculos, troca de dleo, unidade

A-24 de abastecimento e outros).

A-25 igrejas e templosreligiosos. Todos

A-26 Instalagao e manutengao declimatizagao veicular. Todos

Instalagéo e manutengao de equipamentos de

nar lon. ° ad Toqs
Instalagao e manutengao de escapamentos de Todos

A-28 veiculos.

Instalagdo e@ manutengéo de redes de

A-29 computadores. Togs e

A-30 Instalagdo e manutencao deredeselétricas. Todos

Instalagao e manutencéo de sonorizagao e Todds

A-31 manutengaéoelétrica veicular.

Laboratdrio de analises de solo, incluindo analises

com fins agronémicos, sem utilizagao de reagentes Todos
A-32 quimicos.

[ Laboratorio para ensaios de resisténcia de
nae Todos

A-33 materiais e semelhantes.

A-34 Lavagem de veiculos a seco. Todos

Locagao de banheiros quimicos, sem operagaéo de Todos

A-35 coleta oulimpeza.

A-36 Padarias e Confeitarias Todos

Perfuragao de Pocos Rasose Profundosparafins Todos

A-37 de captacgdo de agua subterranea

Pesquisas ou levantamentos geoldgicos; com uso
apenas de técnicas de sondagem, vinculado a Todos

Alvara de Pesquisa vigente, concedido pelo @

A-38 DNPM. a
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Prestacdo de servigos de manuteng&o e reparacao

de estruturas metdlicas, maquinas, aparelhos e

equipamentos comerciais, testes hidrostaticos e/ou

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

‘ Todos
outros em empresas contratantes devidamente

licenciadas, sem gerac&o de residuos sdlidos e

A-39 efluentesliquidos.

Prestagdo de servigos de manutengao e reparagao

de estruturas metalicas, maquinas, aparelhos e

equipamentos comerciais, testes hidrostaticos e

outros em empresas contratantes devidamente Todos

licenciadas, com gerac&o de residuos sdlidos e

efluentes liquidos sob responsabilidade da

A-40 empresa contratantelicenciada. w

Prestagdo de servigos na area de constru¢aocivil

(Construtoras), excetuando as obras a serem Todos

A-41 realizadas.

A-42 Restaurantes. Todos

A-43 Salado de Beleza. Todos

Selecdo,beneficiamento e embalagem de produtos Todos

A-44 para chas.

A-45 Servigo de fotocdpia, excetuandograficas. Todos

Servigo de jardinagem e paisagismo, excetuando Todos

A-46 imunizacao e controle de pragas.

Servico de limpeza e conservacao de caixas d

Agua, prédios e condominios, excetuando limpeza

em portos, aeroportos, embarcagses e Todos

semelhantes além de imunizacdo/controle de

A-47 pragas.

A-48 Servico de transporte de malotes e documentos. Todos

A-49 Terminal ferroviario de passageiros. Todos ‘

A-50 Terminal rodoviario de passageiros. Todos :

Transporte rodoviario de cargas inertes gerais,

exceto residuos sdlidos e produtos ou residuos Todos

A-51 perigosos.

A-52 Transporte rodoviario de passageiros. Todos

A-53 Varrigao mecanica. Todos

Limpeza e desassoreamento da calha de cursos Nostermos da IN n°

A-54 hidricos. 07/2016

Grupo B Uso e ocupagao do solo }

Cédigo Atividade Porte maximo

Numero

Areatotal de

Condominios verticais (moradias multifamiliares} <1ha unidades <

B-1 e/ou unidades comerciais). 300 
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B-2 Construgao de abrigos nospontosde énibus.

B-3 Construg&o de Centro de Referencia Social CRAS

Construgao de residéncia isolada (moradia Todos t

B-4 unifamiliar). i

Area 0,05 ha e Volume

Desmonte de rochas naovinculado a atividade de| de rocha movimentada

B-5 mineragao. 200 ms

B-6 Linhas dedistribuigao de energia elétrica. Todos

Redededistripuigdo de energia elétrica de média

ou baixa tenséo (MT/BT) e equipamentos Todos

B-7 auxiliares

Todos, desde que 0

Expanséo de redes de microdrenagem de aguas] diametro de tubulagao

urbanas sem intervencéo em cursos d agua e| requerido seja menor

B-8 canais de drenagem. que 1.000 mm

Pousadas, hotéis e motéis instalados em area

urbana consolidada ou de expansao urbana, que

possuam no minimo sistema de esgotamento Todos

sanitario (coleta, tratamento e disposigaofinal) e

B-9 abastecimento de agua. —— e—
Pragas, campos de futebol, quadras e ginasios :

. a Todos
B-10 (exceto complexos esportivos e estadios).

Nostermosda IN n°

B-11 Redesdedistribuigaéo de gasnatural canalizado 12/2014/IEMA

Terraplenagem (corte e aterro) quando vinculada a Area a ser

atividade n&o sujeita ao licenciamento ambiental| terraplenada 0,05 ha

(exceto para a terraplenagem executadanointerior Volumedeterra

da propriedade rural e com objetivo agropecuario,| movimentada 200 m*

B-12 inclusive carreadores). Altura do talude 3 m

Terraplenagemi, quando naovinculada a atividade Area a ser

sujeita ao licenciamento ambiental (exclusivo para| terraplenada 0,05 ha

terraplenagem executada no interior da Volume deterra

propriedade rural e com objetivo agropecuario,| movimentada 200 m*

B-13 inclusive carreador). Altura do talude 3 m

Grupo C Saneamento |

Cédigo Atividade Porte maximo

Captacéo de agua sem canal de aduc&o ou
interferéncia no canal do corpo hidrico (nao w

autoriza ressaltos hidraulicos e barramentos de Todos

qualquer natureza), incluindo em pogos rasos e

C-1 profundospara fins de abastecimento publico.

Estagao de Tratamento de Agua (ETA)- vinculada Vazao Maxima de

a sistema publico de tratamento e distribuigao de Projeto 20 (L/s)

C-2 agua.   
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C-3 Redescoletoras de esgoto.
C-4 Redes,elevatdrias, boosters e adutoras de agua
C-5 Reservatorios de aguatratada.

Unidades Operacionais do SES - Estagao Vazao Maxima de
elevatéria, coletor tronco e/ou tubulagao de :

Projeto 200(I/s)C-6 recalque de esgoto.

Grupo D Servigos de sade :
Cédigo . Atividade Porte maximo

Autoclaveslocalizadas em unidades de servicos de
: TodosD-1 saude, excluindoaterros. ‘

D-2 Clinicas odontolégicas. Todos
Clinicas radiolégicas e servigos de diagnéstico por5 TodosD-3 imagem.

Funeraria sem  servigo. de embalsamento, TodosD-4 (tanatopraxia e somatoconservagao).
Unidade Basica de Satide, clinicas médicas eae ; fog TodosD-5 veterinarias, sem procedimentos cirurgicos.

GrupoE Atividades agropecuarias i
Cédigo Atividade Porte maximo
E-1 Apicultura em geral (apidrio e extragéo do mel). Todos
E-2 Aquisigaéo de animais de producao Todos

Aquisi¢éo de maquinas agropecuarias (trator,
derrigadeira, rogadeira, pulverizador, ordenhadeira, Todos

E-3 colheitadeira, ensiladeira/desintegrador).
Eletrificagao rural, vinculada ao Programa Luz no

TodosE-4 Campo.

Area de confinamento
de aves (area de*

galpées construida, em
E-5 Avicultura. m?) < 200

Criagéo de animais de pequeno porte confinados| Area de confinamento
E-6 em ambiente no aquatico, exceto faunasilvestre.

|

de animais (m?) < 100

Area construida (m?) <
E-7 Produg&o artesanalde alimentos e bebidas. 100
Grupo F Comercio e estocagem al
Cédigo Atividade Porte maximo

Armazenamento e/ou depédsito de gas envasado
(GLP e outros), associado ou nao ao comércio Todos

F-1 varejista (botijées).

Comércio em geral, sem atividades de produgao Tod
F-2 e/ou estocagem. sor}

Comércio de agua mineral, com ou sem depésito, Tod
F-3 desdequeexclusivo. oat    
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Comercio de artefatos de madeira, com ou sem

depdsito, desde que exclusivo, sem atividades de

F-4 producao.

Comércio de artigos de couro, com ou sem
5 dandeite dacde cus exclusive
S depédsits, desae qué SxCiUSiVO.

 

 

Todos

 

Comeércio deartigos de papelaria e armarinho, com

F-6 ou sem depésito, desde que exclusivo

Comércio de artigos fotograficos e de filmagem,

F-7 com ou sem depésito, desde que exclusivo.

Comércio de bebidas e alimentos, sem produgao

de qualquer natureza (bares, casas de cha e

sucos, exceto restaurantes), excluindo centrais de

F-8 logistica.

Comércio de brinquedose artigos recreativos, com

F-9 ou sem depdsito, desde que exclusivo.

Comeércio de cosméticos, perfumaria e produtos de

higiene pessoal, sem manipulagao, com ou sem Todos

F-10 depdsito, desde que exclusivo.

Comércio de discos e instrumentos musicais, com

F-11 ou sem depésito, desde que exclusivo.

Comércio de equipamentose aparelhoselétricos e

eletronicos, com ou sem depdsito, desde que Todos

F-12 exclusivo.

Comércio de maquinas e equipamentos

odontoldgicos, médicos, hospitalares e

laboratoriais, com ou sem depdsito, desde que

F-13 exclusivo.

Comércio de equipamentos em geral, sem

manutencdo, com ou sem estocagem, desde que Todos

F-14 exclusivo.

Comércio de maquinas, ferramentas, pegas e

acess6rios, com ou sem depédsito, desde que Todos

F-15 exclusivo.

Comércio de madeiras, com ou sem depésito, Todos

F-16 desde que exclusivo, sem fabricacao de estruturas. w

Comércio de materiais e equipamentos de

escritério, comunicagao e informatica, com ou sem Todos

F-17 depdsito, desde que exclusivo.

Comércio de medicamentos e  produtos

farmacéuticos (drogarias, exceto farmacias de

manipulacdo), com ou sem depésito, desde que

F-18 exclusivo.

Comércio de éculos, armacées, lentes de contato e Todos \

F-19 outrosartigos dticos, com ou sem deposito, desde |

Todos

 

Todos

 

Todos

 

Todos

 

 

Todos

 

 

Todos

 

 

 

 

 

Todos
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que exclusivo.

 

Comércio de pecas e acessdérios para veiculos,

F-20 com ou sem deposito, desde que exclusivo.

Comercio de plantas e/ou produtos de jardinagem
(floricultura), com ou sem depédsito, desde que Todos

F-21 exclusivo.

Comércio de produtos sidertuirgicos (ferragens),

F-22 com ou sem depésito, desde que exclusivo

Comercio de sorvetes, picolés e similares (exceto

fabricagao), com ou sem depdsito, desde que Todos

F-23 exclusivo.

[ Comeércio de souvenires,bijuterias e joias, com ou
F-24 sem depésito, desde que exclusivo.

Comercio de vestuario, calgados e acessdrios, com

F-25 ou sem depésito, desde que exclusivo.

Patio de estocagem de chapas acabadas de

rochas ornamentais em galpao fechado e/ou area

aberta e/ou mista (galpao fechado + area aberta),

sem  atividades de  beneficiamento e/ou
manutengao, lavagem de equipamentos e unidade

F-26 de abastecimento de veiculos.

Todos
 

 

Todos
 

 

Todos
 

Todos
 

Todos     
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ANEXO II

Modelo para Requerimento de Dispensa de Licenciamento Ambiental e

Declarag4o Ambiental da Atividade

 

Identificagao da Empresa/Pessoa Fisica
*Razao social / Nome:
 

 

 

 

 

 

Inscrig&o estadual: | *CNPJ/ CPF:
*Endereco para correspondéncia:
*Bairro: [| *CEP: [_ *Municipio:
*Endereco do empreendimento: n
*Bairro: [*CEP: | *Municipio:
 

*Ponto de Referéncia:
*Coordenadas UTM (Datum WGS84):
 

 

 

 

   *Telefone: [ Fax: | *E-mail:
*Representantes Legais da Empresa:
*Nome1: *CPF:
Nome2: CPF 
 

Observago: Os campos marcadoscom (*) séo de preenchimentoobrigatorio.

 

Declaragéo Ambiental

 

 

Pelo presente instrumento o proprietario/representante legal da empresa acimaidentificada
vem requerer Dispensa de Licenciamento Ambiental nos termos da Instrugéo Normativa (IN)

 

n°. e declara que a atividade

de. ,
Cédigo: , atende aolimite de porte fixado na citada IN, possuindo as seguintes
caracteristicas:
Ainda, declara estar de acordo com as normas ambientais vigentes aplicaveise a0
empreendimento, especialmente as editadas na IN mencionada acima, atendendo
integralmente aoscritérios nela especificados; que estéo implantados os controles definidos
pelas Instrugdes Normativas da SEMMAe em legislacdo vigentes, adotando procedimentos
para a destinacéo adequada deresiduos sdlidos e efluentes liquidos eventualmente gerados
pela atividade; e que a atividade obedece aos critérios de uso e ocupagdo do solo
estabelecido pela municipalidade, comprovado através de anuéncia obtida junto ao municipio,
n&o estando o empreendimento e suas atividades de apoio localizado em Area de
Preservagéo Permanente ou no interior ou em Zona de Amortecimento de Unidades de
Conservagao (salvo se possuir anuéncia prévia do gestor); e ciente de que a dispensa de
licenciamento ambiental que trata esta Instrugdo refere-se, exclusivamente aos aspectos
ambientais da atividade, nao eximindo o seutitular da apresentagao, aos dérgaos competentes
de outros documentos legalmente exigiveis e também que naoinibe ou restringe de qualquer;
forma a ac&o dos demais 6rgdose instituig6es fiscalizadoras nem desobriga a empresa da
obtengéo de autorizagédes, anuéncias, laudos,certidées, certificados, ou outros documentos
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previstos na legislacdo vigente, sendo de responsabilidade do empreendedor a adogad de
adogao de qualquer providéncia neste sentido.
 

Local, Data e Assinatura
 

 
Assinatura do representante legal 1

Local e Data

Assinatura do representante legal 2   
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ANEXOIll
Modelo para Consulta Prévia Ambiental de Dispensa de Licenciamento

Ambiental na SEMMA

 

Identificagao da Empresa/Pessoa Fisica_

*Razao social / Nome:
 

 

 

 

 

 

Inscrigéo estadual: [ *CNPJ/ CPF: @
*Enderego para correspondéncia:

*Bairro: | *CEP: | *Municipio:
*Enderego do empreendimento:

*Bairro: | “CEP: | *Municipio:
 

*Ponto de Referéncia:

*Coordenadas UTM (Datum WGS84):
 

 

 

 

 

*Telefone: | Fax: | *E-mail:
*Representantes Legais da Empresa:

*Nome1: *CPF:

Nome2: CPF    
 

Obs.: os campos marcados com asterisco s4o de preenchimentoobrigatorio.

 

 

Declaragéo Ambiental

 

Pelo presente instrumento o proprietario/representante legal da empresa acimaidentificada
vem requerer analise quanto a possibilidade de Dispensa de Licenciamento Ambiental pata a
atividade de: (descrever
todas as atividades realizadas no empreendimento, incluindo as atividades de apoio, como
patio de estocagem, oficina de manutengdo, area de lavagem de veiculos automotivos e/ou
outras), possuindo as seguintes caracteristicas:

 

(descrever as caracteristicas da(s) area(s) onde a(s) atividade(s) 6(sdo) realizada(s), tais
como,areasprovidas de piso impermeabilizado, cobertura, sistema de contencao, area a céu
aberto, galpao fechado e/ou outras) com geragéo dos seguintes impactos ambientais:

 

 

(descreverostipos de efluentes liquidos, residuos sdélidos e emissées atmosféricas gerados
no empreendimento), possuindo as seguintes medidasde controle
ambientais:
 

  (descrever aqui todas as medidas de controle ambientais adotadas no empreendimento, taid|

 

 

Star+ 
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 como, sistema fossa-filtro, baias de armazenamento de residuos sdlidos, cabine de pinturae/ou outras).

Juntamente com asinformagées acima, devera ser apresentada Planta de localizagao doempreendimento, contendo a poligonal da area do empreendimento/atividade, sobreposta aimagem aérea,identificando os recursos hidricos, unidades de conservacao e demais areasambientais sensiveis adjacentes.
 Local, Data e Assinatura

 

 

 

Assinatura do representante legal 1

Local e Data

 

Assinatura do responsavel té¢hico
(caso aplicavel)   
 


