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Dispõe sobre os procedimentos para o licenciamento

ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local no

âmbito da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do

Município de Floresta do Araguaia.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FLORESTA DO ARAGUAIA, Estado do Pará:

Faço saber que a CÂMARA DE VEREADORES aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DO LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS

E ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL

Art. 1°. Esta Lei estabelece normas, critérios e procedimentos para o

licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto local que se

utilizem de recursos ambientais no Município ou que, sob qualquer forma, possam causar

degradação ambiental.

Art. 2°. O Município, por intermédio da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, concederá as licenças ambientais relativas aos empreendimentos e atividades

de impacto local e as relativas a convénio firmado com o Governo do Estado do Pará.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meto Ambiente e Recursos Hídricos

disponibi/izará ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e

à sociedade em geral, os pedidos de licenciamento, sua renovação e a respectiva

concessão, para atividades consideradas de impacto tocai.

Art. 3°. Os critérios e os procedimentos constantes nesta Lei serão de

competência da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, órgão de execução do

licenciamento ambiental municipal, sendo o Conselho Municipal do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável o órgão de acompanhamento, garantindo a plena

participação da sociedade nos processos de licenciamento ambiental.

Art. 4°. A localização, concepção, construção, instalação, ampliação, reforma,

modificação, operação ou desativação de empreendimentos ou atividades utilizadoras de

recursos ambientais ou aqueles que, sob qualquer forma, possam causar degradação

ambiental, dependerão de prévio licenciamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

e Recursos Hídricos.

§ 1a. Estão sujeitos ao licenciamento ambiental municipal os empreendimentos e

atividades relacionados no Anexo I que integra esta Lei, quando considerados de impacto

local, bem como aqueles que o Estado, por instrumento legal ou convénio, delegar ao

Município.
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§ 2°. As obras e atividades consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras

constantes de convénio firmado com o Governo do Estado do Pará deverão seguir as

normas estaduais e municipais pertinentes, passando por licenciamento ambiental

específico, sem prejuízo do especificado na presente Lei.

CAPÍTULO 11

DAS LICENÇAS AMBIENTAIS

Art. 5°. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no âmbito

de sua competência, emitirá, com base em análise técnica, os seguintes atos

administrativos:

I - Licença Ambiental Prévia - LP: a ser concedida na fase preliminar dos

planejamentos ou atividades capazes de causar significativa degradação ambiental ou

não, sob qualquer forma, aprovando sua localização e a concepção da proposta, e

estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos na próxima fase

de licenciamento;

II - Licença Ambiental de Instalação - LI: que autoriza a instalação do

empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes nos planos,

programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais

condicionantes;

III - Licença Ambiental de Operação - LO: que autoriza a operação do

empreendimento ou atividade após a verificação do efetivo cumprimento do que consta

nas licenças anteriores, com as medidas de controle e as condicionantes necessárias

para a operação;

IV - Autorização Ambiental: que permite ao interessado, mediante o

preenchimento de exigências técnicas e legais a critério da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos, a realização de atividade, serviço ou utilização de

determinados recursos naturais, dentre outros, intervenção em Área de Preservação

Permanente (APP), supressão de vegetação e corte de árvores isoladas;

V - Termo de Indeferimento (TI): quando a obra ou atividade pretendida não

atende aos requisitos ambientais exigidos, mostrando-se inviável seu desenvolvimento;

VI - Parecer Técnico Ambiental (PT A): parecer técnico elaborado pela Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, contemplando a análise técnica do

pedido de licenciamento, devendo ser conclusivo e recomendar a emissão de determinado

ato administrativo cabível, seja autorização ambiental, licença ambiental ou

indeferimento, podendo também exigir a complementação ou adequação dos estudos

ambientais e projetos do empreendimento para continuidade do processo de

licenciamento;
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VII - Termo de Compromisso Ambiental (TCA): termo onde estarão especificados

os compromissos e condicionantes a serem observados pelo interessado no

desenvolvimento de obra ou atividade;

VIII - Exame Técnico Municipal (ETM): quando da avaliação inicial do pedido de

licenciamento ambiental junto ao Município, for identificado que os impactos potenciais

do empreendimento extrapolam os limites municipais, deverá ser elaborado o Exame

Técnico Municipal, visando atendimento dos arts. 4° e 5° da Resolução CONAMA n° 237,

de 19 de dezembro de 1997, encaminhando o interessado para obtenção do licenciamento

ambiental junto ao órgão federal ou estadual competente.

§ 1°. As licenças ambientais indicadas poderão ser emitidas sucessiva e

isoladamente, ou simultaneamente, conforme a natureza, características e fase do

empreendimento ou atividade.

§ 2°. Poderá ser concedida licença a título precário, para teste, previamente à

concessão da Licença Ambiental de Operação, em c ara ter excepcional e devidamente

fundamentada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que será

estabelecida em razão do período necessário porá avaliar a eficiência das condições,

restrições e medidas de controle ambienta/ impostas ao empreendimento ou atividade,

não podendo, em qualquer hipótese, exceder o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.

§ 3°, A licença ambiental não suprime as demais aprovações, licenças, outorgas

ou autorizações exigidas por Lei e por outros órgãos públicos.

§ 4°. O Termo de Compromisso Ambiental (TCA) deverá prever a elaboração dos

projetos e respectivas estimativas de custos pelo interessado para as medidas

mitigadoras e compensatórias estipuladas, com posterior homologação pela Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, para fins de compor título de execução

extrajudicial no caso da sua não execução por parte do interessado, sem prejuízo das

demais sanções previstas pela legislação.

Art. 6°. As licenças ambientais emitidas pela Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos terão validade de 01 (um) a 03 (três) anos e serão

renováveis, por igual período, devendo ser submetidas ao processo de reavaliação e

revalidação, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração do prazo

de sua validade.

§ 1°. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos estabelecerá

os prazos de validade de cada tipo de licença, levando em consideração o porte, o

potencial poluidor e a natureza do empreendimento ou atividade.

§ 2°. Poderão ser estabelecidos prazos de validade específicos para Licença

Ambiental de Operação (LO) de empreendimentos ou atividades que, por sua natureza e

peculiaridades, estejam sujeitos a encerramento ou modificação em prazos inferiores ou

quando o objeto da licença exaurir na própria operação.
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§ 3°. O interessado deve cumprir, sob pena de caducidade, os prazos fixados nos

respectivos atos administrativos, para o inicio e a conclusão das obras pretendidas.

Art. 7°. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos poderá, se

necessário, estabelecer procedimentos específicos para as licenças ambientais,

observadas a natureza, características e demais peculiaridades do empreendimento ou

atividade e, ainda, a compatibilização do processo de licenciamento com as etapas de

planejamento, implantação e operação.

CAPÍTULO III

DO PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL

Art. 8°. O pedido de autorização ou licença ambiental prévia deve ser

protocolizado junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos,

contendo a documentação necessária para a abertura de processo, sendo que,

independente dá atividade deverão ser apresentados:

/ - requerimento em duas vias, conforme modelo fornecido pela Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, específico para cada tipo de atividade a

ser preenchido e firmado pelo interessado;

II - prova dominial, atualizada em até 180 dias ou conforme prazo de validade

definido pelo Cartório de Registro de Imóveis, ou prova de origem possessória;

III - cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço, no caso do

interessado ser pessoa física;

IV - contrato social, cartão do CNP} e do comprovante de endereço, no caso de

pessoas jurídicas;

V - cópia do RG e do CPF do representante legal indicado no contrato social, ou

de pessoa legalmente nomeada por procuração pública;

VI - cópia do espelho do carne do IPTU ou ITR do último exercício relativo ao

imóvel onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;

VII - comprovante do pagamento do preço da análise, conforme boleto a ser

providenciado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, salvo nos

casos de isenção;

VIII - certidão de uso do solo emitida pela Prefeitura, atualizada em até 180

(cento e oitenta) dias, contendo declaração de que o local e o tipo de empreendimento

ou atividade estão em conformidade com a legislação municipal aplicável ao uso e

ocupação do solo;
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/A1 - declaração do proprietário do imóvel sob análise, com modelo fornecido pela

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, de que a área não se

encontra sob embargo por infração ambiental ou urbanística, se assumiu compromisso ou

é alvo de Termo de Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público, ou é objeto de

ação judicial, caso em que, se afirmativo, deverá apresentar documentação atualizada

relativa ao andamento do processo;

X - comprovação da publicidade, nos termos do art. 25, § l", desta Lei;

X! - comprovante do pagamento da taxa de análise;

XII - cópia da licença anterior, para os casos de renovação;

XIII - Plano de Controle Ambiental ~ PCA, com respectiva Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART;

XIV - outras documentações especificas quando necessárias para a devida

caracterização do interessado ou da atividade pretendida, bem como para o atendimento

dos dispositivos previstos nesta Lei,

§ 1°. Não serão aceitos protocolos com a documentação incompleta, salvo para a

comprovação da publicidade do pedido de licenciamento, conforme previsto nesta Lei.

§ 2°. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, identificando

qualquer incorreção ou falta de documentos necessários à análise para a devida

caracterização, notificará o interessado para a correção ou complementação da

documentação, definindo prazos para a sua apresentação, sob pena de arquivamento do

processo,

Art. 9°. Para o licenciamento ambiental no Município, poderão ser utilizados os

seguintes estudos ambientais, a serem realizados nas fases do licenciamento:

I - Estudo de Impacto Ambiental e seu Relatório de Impacto Ambiental -

BI A/R IMA;

II - Projeto de Engenharia Ambiental - PE A;

III - Relatório Ambiental Simplificado - RÃS;

IV - Plano de Controle Ambiental - PCA;

V - Plano de Recuperação de Área Degradada ~ PRAD;

VI - Plano de Monitoramento Ambiental - PM A;

VII - Relatório de Controle Ambiental - RCA;
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VIII - Estudo de Risco - ER;

IX - Relatório de Impacto Ambiental - RIA;

X - Demais estudos pertinentes.

§ l °. Dentre outras exigências, os estudos deverão apresentar os reflexos

socioeconômicos às comunidades atingidas;

§2°. Os impactos diretos e indiretos sobre as outras atividades praticadas no

Município.

Art. 10. Todos os estudos ambientais necessários ao licenciamento ambiental

correrão às expensas do empreendedor e serão de sua responsabilidade as informações

prestadas.

§ 1°. Os estudos só poderão ser feitos por pessoas físicas ou jurídicas

devidamente habilitadas e cadastradas na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos ou na Secretaria Estadual de Meio Ambiente - S EMA.

§ 2°. Deverão estar em anexo ao respectivo estudo, a comprovação das

respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica - ART devidamente atualizadas;

§ 3°. Quando o empreendedor protocolar o respectivo estudo competente deverá

fazê-lo em três (3) vias originais, com exceção do EIA/RIMA que deverá ser em cinco (S)

vias originais, sendo sua consulta de livre acesso.

Art. 11. Os pedidos de Licenciamento deverão ser requeridos em formulário

próprio, junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

disponibilizará o roteiro de informações necessárias aos estudos solicitados, bem como,

os formulários necessários aos pedidos de licenciamento, de forma digital ou impressa.

CAPÍTULO IV

DAS EDIFICAÇÕES, CONDOMÍNIOS E PARCELAMENTOS DO SOLO

Art. 12. Para a solicitação de licença prévia para a implantação das edificações,

condomínios e parcelamentos do solo, enquadrados no Anexo I da presente Lei, além dos

documentos exigidos no art. 8°, o interessado deverá apresentar Estudo Ambiental

Aplicado que contemple, conforme o caso, os seguintes aspectos relevantes:

I - as diretrizes ambientais e urbanísticas fornecidas pela Prefeitura, dentro do
prazo de validade;
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II - o projeto básico do empreendimento, em planta em escala 1:1.000, e

memorial descritivo, indicando dados básicos sobre a gleba e o empreendimento com

informações que permitam a sua compreensão geral, incluindo textos, quadros de usos e

áreas, croquis explicativos, ilustrações e sobreposição do projeto em fotos aéreas

recentes, em escala compatível à interpretação;

III - localização do empreendimento que deverá conter informações sobre a sua

localização na região e no Município (zona urbana, acessos, principais empreendimentos

localizados no entorno, rios e te.} em carta topográfica oficial origina/ ou reprodução em

escala 1:10.000, indicando a Área Diretamente Afetada (ADA), Áreas de Influência (AI) e

a existência no local ou entorno de bens tombados ou em processo de tombamento e

unidades de conservação ambiental;

IV - critérios para ocupação da gleba que devem ter como objetivo, potencializar

as características ambientais positivas da área de influência e minimizar as negativas,

como por exemplo, a manutenção da vegetação existente na gleba, a criação de

corredores de fauna, a implantação do empreendimento em áreas que demandem baixa

movimentação de terra, a melhor opção para drenagem, a articulação com o sistema

viário do entorno e regional por vias com menor tráfego de veículos, dentre outras,

incluindo alternativas de projetos urbanísticos que deverão conter pequenos textos

explicativos, croqui de cada uma das propostas de projetos urbanísticos estudadas,

quadro comparativo com a avaliação das alternativas e a justificativa da escolha da

proposta mais adequada;

V - laudo geológico geotécnico, com a avaliação do meio físico e sua

compatibilidade do projeto proposto, considerando a suscetibilidade dos terrenos a

problemas geotécnicos, planícies de inundação, proposição de medidas preventivas e

corretivas de escorregamentos, processos erosivos e de assoreamento, incluindo

avaliação da existência de possível passivo ambiental na gleba em questão, entre outros;

VI - laudo de caracterização hídrológica, incluindo a localização do

empreendimento na bacia hidrográfica, possíveis áreas de risco no entorno, projeção da

taxa de impermeabilização na condição final de implantação do empreendimento, projeto

básico de drenagem pluvial, identificação da necessidade de uso ou interferências em

recursos hídricos e medidas de controle e racionalização dos recursos hídricos;

VII - Informe Técnico fornecido pelo órgão competente da Prefeitura atestando a

viabilidade do empreendimento e condicionantes para tanto;

VIII - Planta Urbanística Ambiental, contemplando o mapeamento das Áreas de

Preservação Permanente, fragmentos de vegetação nativa e árvores isoladas, sobreposta

à planta de implantação do empreendimento, acompanhado de laudo de caracterização de

vegetação indicando a necessidade de intervenções e/ou supressão de vegetação;

r/c"
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IX - projeto de reflorestamento ciliar das Áreas de Preservação Permanente e de

conservação e enriquecimento dos remanescentes de vegetação nativa, de acordo com as

normas pertinentes;

X - projeto de arborização do sistema viário e das praças e sistemas de fazer;

XI - estudo de tráfego indicando o impacto da implantação do empreendimento

sobre o sistema viário de entorno e possíveis medidas de adequação ou reforço

necessárias;

XII - projeto básico de terraplanagem, com descrição e mapeamento, em planta

planialtimétrica em escala compatível, das obras para implantação tais como: locação de

taludes, estimativa de volumes de cortes e aterros, áreas de empréstimo e de bota-fora;

XIII - identificação de possíveis máquinas e equipamentos que sejam fontes

potenciais de geração de ruídos e sua localização no projeto, seja na fase de implantação

e de operação;

XIV - identificação de possíveis máquinas e equipamentos que demandem a

utilização de combustíveis (dlesel, GLP, outros) que sejam fontes potenciais de poluição

do ar, sua localização no projeto, seja na fase de implantação e de operação do

empreendimento;

XV - aspectos socioeconômicos considerando as demandas que justificam o

empreendimento, geração de arrecadação de impostos, empregos temporários e fixos,

entre outros;

XVI - previsão do cronograma de implantação do empreendimento por etapas;

XVII - estimativa de custo total de implantação do empreendimento;

XVIII - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos durante a fase de

implantação, indicando a caracterização dos possíveis resíduos a serem gerados, as

medidas a serem adotadas para redução da geração, medidas para a segregação e a

proposta de destinação adequada;

XIX - medidas de sustentabilidade ambiental do empreendimento, tais como reuso

de água, aproveitamento de água de chuva, economia de energia elétrica, redução de

geração de resíduos, entre outros;

XX - outros estudos e projetos que, conforme o caso sejam necessários para

caracterizar o empreendimento e seus impactos sobre os meios físico, biótico e

antrópico;

XXI - Relatório Ambiental Integrado, a ser subscrito pelo coordenador dos estudos

ambientais, que apresente o resumo dos estudos específicos apresentados, a análise
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integrada dos aspectos ambientais, os programas, planos e projetos propostos a serem

adotados como medidas mitigadoras e compensatorias do empreendimento, em

linguagem acessível;

XXII - Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos profissionais envolvidos

no estudo ambiental.

§ l °. Os estudos apresentados deverão identificar e avaliar sistematicamente os

impactos ambientais gerados nas fases de implantação, instalação, operação e

desativação, quando for o caso, do empreendimento ou atividade, e as propostas de

medidas mitigadoras e/ou compensatorias,

§ 2°. Em função da característica do empreendimento, o interessado poderá

requerer a dispensa da apresentação de alguns dos estudos previstos neste artigo,

hipótese em que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos poderá

acatar a solicitação ou exigir a apresentação do estudo, com base em análise técnica.

§ 3°. O interessado e os profissionais que subscreverem o relatório de que trata o

caput deste artigo são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às

sanções administrativas, civis e penais, nos termos da Lei.

§ 4". O Relatório Ambiental Integrado de que trata o inc. XXI deste artigo deve

ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão, em linguagem clara,

ilustrado por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual,

esclarecendo as vantagens e desvantagens do projeto e todas as consequências

ambientais de sua implementação.

CAPÍTULO V

DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE SANEAMENTO, ENERGIA E TRANSPORTE

Art. 13. Para a solicitação de licença prévia para a implantação de obras de

infraestrutura de saneamento, energia e transporte, enquadrados no Anexo I desta Lei,

além dos documentos exigidos no art. 8°, o interessado deverá apresentar Estudo

Ambiental Aplicado que contemple, minimamente e conforme o caso, os seguintes

aspectos:

I - descrição detalhada do empreendimento ou atividade, inclusive as plantas

preliminares ou anteprojeto;

II - contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do

empreendimento ou atividade, confrontando-as com a hipótese de não execução do

projeto;

III - delimitação das áreas de influência direta do empreendimento ou atividade e

descrição detalhada das suas condições ambientais;
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IV - identificação de possíveis impactos causados pelo empreendimento ou

atividade nas fases de planejamento, implantação, operação e desativação quando for o

caso;

IV - medidas de controle ambiental, m/tigadoras e compensatórias adotadas nas

fases do empreendimento ou atividade.

§ 1°. O Estudo Ambiental Aplicado deverá ser elaborado por equipe técnica

multidisciplinar habilitada, o qual deve vir acompanhado da respectiva Anotação de

Responsabilidade Técnica - ART, do(s) profissíonal(is) responsável(eis).

§ 2°. O interessado e os profissionais que subscreverem o relatório de que trata o

caput deste artigo são responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às

sanções administrativas, civis e penais, nos termos da Lei.

CAPÍTULO VI

DA ANÁLISE DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 14. Após a apresentação dos estudos ambientais indicados nos arts. 12 e 13

desta Lei, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos providenciará a

análise técnica, ouvidos os demais setores competentes, conforme o caso, elaborando o

Parecer Técnico Ambiental (PTA), o qual deve ser conclusivo, indicando os seguintes

encaminhamentos:

I - quando a obra ou atividade pretendida não atender aos requisitos ambientais

exigidos, mostrando-se inviável seu desenvolvimento, deverá recomendar a emissão de

Termo de Indeferimento (TI);

II - quando os estudos forem insuficientes ou não permitirem a adequada

avaliação do impacto ambiental do empreendimento, especificar as adequações e/ou

informações complementares que julgar necessário;

III - quando os estudos forem considerados satisfatórios para análise dos

impactos e as respectivas medidas m/tigadoras e/ou compensatórias, recomendar a

emissão de Licença Ambiental Prévia, indicando as normas e condicionantes a serem

apresentadas pelo interessado para a obtenção da Licença de Instalação do

empreendimento;

IV - quando os estudos identificarem que os impactos potenciais do

empreendimento extrapolam a magnitude e abrangência local deverá ser elaborado o

Exame Técnico Municipal, visando o atendimento dos arts. 4° e 5° da Resolução CONAMA

n° 237, de 19 de dezembro de 1997, encaminhando o interessado para obtenção do

licenciamento ambiental junto ao órgão federal ou estadual competente.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos

poderá realizar consultoria externa, às expensas do interessado, quando, devido à
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natureza, complexidade ou peculiaridades do empreendimento ou atividade, houver

necessidade de sua realização.

Art. 15. O Parecer Técnico Ambiental (PTA) deverá ser encaminhado ao Diretor do

Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Secretaria Municipal de Meio Ambiente

e Recursos Hídricos, o qual poderá acatar suas conclusões, emitindo o respectivo

documento recomendado, ou solicitar a revisão do PTA, justificando as alterações e/ou

complementações necessárias.

Art. 16. O interessado deverá atender às solicitações de esclarecimentos e

complementações, formuladas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a contar do recebimento da

respectiva notificação.

§ 1°. O prazo estipulado no caput deste artigo poderá ser prorrogado, a pedido do

interessado, desde que devidamente justificado, e com a concordância da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, observado o prazo máximo de 180

(cento e oitenta) dias.

§2°. Quando se tratar de pedidos sujeitos à manifestação, autorização, licença

e/ou outorga de outras órgãos competentes e, sendo estas necessárias à análise do

respectivo pedido de licenciamento ambiental, o prazo máximo observado poderá ser

dilatado, desde que devidamente comprovado, a pedido do interessado e com

concordância da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Art. 17. Para a solicitação de Licença Ambiental de Instalação, o interessado

deverá apresentar os documentos, p/anos, programas, estudos ou projetos indicados na

Licença Ambiental Prévia, para análise e manifestação da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos, por meio de Parecer Técnico Ambiental - PTA.

Art. 18. Para a solicitação de Licença Ambiental de Operação, o interessado

deverá apresentar Laudo Técnico que comprove a execução dos planos, programas,

estudos ou projetos indicados na Licença Ambiental de Instalação, para análise e

manifestação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, por meio de

Parecer Técnico Ambiental - PTA.

CAPÍTULO VII

DAS INTERVENÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE,

SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS

Art. 19. Para a solicitação de autorização para intervenções em Área de

Preservação Permanente (A PP), supressão de vegetação e corte de árvores isoladas,

além dos documentos exigidos no art. 8° desta Lei, o interessado deverá apresentar

Estudo Ambiental Aplicado que contemple, minimamente e conforme o caso, os seguintes

aspectos:
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I - planta do levantamento planialtimétrico do imóvel em 3 vias, em escala

compatível com a área do imóvel, contendo a demarcação das áreas especialmente

protegidas (Área de Preservação Permanente, reserva legal, área verde, etc.), com

legendas que as diferenciem e compatível com o Laudo de Caracterização da Vegetação,

assim como a demarcação dos corpos d'água, caminhos, estradas, edificações existentes

e a construir, confrontantes, coordenadas geográficas ou UTM e indicação do D ATUM

horizontal, incluindo a demarcação da(s) área(s) objeto de supressão da vegetação

nativa, intervenção em Área de Preservação Permanente e/ou a demarcação das árvores

nativas isoladas indicadas para supressão e das espécies vegetais especialmente

protegidas e das áreas objeto de compensação/recuperação;

II - Laudo de Caracterização da Vegetação objeto do pedido, contendo as

seguintes informações compatíveis com aquelas demarcadas na planta do levantamento

planialtimétrico, incluindo fotografias atuais, com indicação da direção da tomada da

foto na planta e/ou indicação da(s) área(s) objeto do pedido em foto aérea ou imagem

de satélite:

a) para a supressão de vegetação nativa: identificação do(s) tipo(s) e estágio(s)

de desenvolvimento da vegetação nativa que recobre(m) a(s) área(s) objeto do pedido e

Laudo de Fauna;

b) para supressão de árvores isoladas - locação e identificação das espécies,

utilizando nome popular e científico e das espécies arbóreas especialmente protegidas

(espécies imunes de corte, património ambiental ou ameaçadas de extinção);

c) para intervenção em Área de Preservação Permanente (APP), quantificação da

área necessária para intervenção, caracterização da vegetação existente, identificação

do enquadramento de Área de Preservação Permanente conforme a Lei Federal n° 4.771,

de 15 de setembro de 1965 e Resoluções CONAMA n° 302, de 20 de março de 2002 e

303, de 20 de março de 2002, e demonstração do atendimento ao previsto na Resolução

CONAMA n° 369, de 28 de março de 2006;

III - proposta de medidas mitigadoras e compensatórias para realização da

obra/empreendimento, considerando que para intervenção em Área de Preservação

Permanente (APP) ou supressão de vegetação nativa a compensação deve abranger área

3 (três) vezes superior à autorizada, salvo as demais exigências de legislação específica;

IV - Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) recolhida por profissional

legalmente habilitado junto ao conselho de classe profissional para elaboração da Planta

Planialtimétrica e do Laudo de Caracterização da Vegetação.

Art. 20. Após a apresentação dos estudos ambientais indicados no art. 19 desta

Lei a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos providenciará a análise

técnica, ouvidos os demais setores competentes da municipalidade, conforme o caso,

elaborando o Parecer Técnico Ambiental (PTA), o qual deve ser conclusivo, indicando os

seguintes encaminhamentos:
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I - quando a obra ou atividade pretendida não atender aos requisitos ambientais

exigidos, mostrando-se inviável seu desenvolvimento, deverá recomendar a emissão de

Termo de Indeferimento (Ti);

II - quando os estudos forem insuficientes ou não permitirem a adequada

avaliação do impacto ambiental do empreendimento, especificar as adequações e/ou

informações complementares necessárias, ou recomendar a exigência da abertura de

processo de licenciamento, conforme previsto nos arts. 12 e 13 desta Lei;

III - quando os estudos forem considerados satisfatórios, atenderem a legislação

vigente e estiverem enquadrados na Lista do Anexo I, recomendar a emissão de

Autorização, indicando as condicionantes e medidas mitigadoras e compensatórias a

serem adotadas pelo interessado, firmando-se o respectivo Termo de Compromisso

Ambiental - TCA;

Art. 21. Nos casos de solicitação de intervenção em Área de Preservação

Permanente (APP), supressão de vegetação e corte de árvores isoladas, feitas por órgãos

públicos municipais, necessárias as atividades de utilidade pública, em especial na

conservação e manutenção da Cidade, implantação e reforma de galerias de águas

pluviais e emissários de esgotos, travessias sobre cursos d 'água, limpeza e

desassoreamento de córregos e lagoas, entre outras, deverá o órgão público interessado

encaminhar à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos solicitação

contendo minimamente os seguintes elementos:

I - a justificativa para a obra, caracterizando a utilidade pública ou interesse

social;

II - a descrição da obra a ser realizada, incluindo os equipamentos a serem

utilizados, período de execução, entre outros;

III - planta ou croqui em escala adequada indicando a área de intervenção

necessária para a execução da obra;

IV - localização exata em planta oficial do Município;

V - informações sobre a dominialidade da área, se pública ou particular, e

respectiva documentação, caso necessária;

V - responsável pela execução da obra;

VI - outorga de recursos hídricos, caso necessário.

Art. 22. Após a apresentação da solicitação indicada no art. 21 desta Lei, a

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos providenciará a vistoria e

análise técnica, ouvidos os demais setores competentes da Municipalidade, conforme o
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caso, elaborando o Parecer Técnico Ambiental (PTA), o qual deve ser conclusivo,

indicando os seguintes encaminhamentos:

/ - quando a obra ou atividade pretendida não atender aos requisitos ambientais
exigidos, mostrando-se inviável seu desenvolvimento, deverá recomendar a emissão de
Termo de Indeferimento (TI);

II - quando os estudos forem insuficientes ou não permitirem a adequada

avaliação do impacto ambiental do empreendimento, especificar as adequações e/ou

informações complementares que julgar necessário, ou recomendar a exigência da

abertura de processo de licenciamento conforme art. 12 desta Lei;

III - quando os estudos forem considerados satisfatórios, atenderem a legislação

vigente e estiverem enquadrados na Lista do Anexo I, recomendar a emissão de

Autorização, indicando as condicionantes e medidas mitigadoras e compensa tórias a

serem adotadas pelo interessado, firmando-se o respectivo TCA.

Art. 23. O Parecer Técnico Ambiental (PTA) deverá ser encaminhado ao Secretário

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o qual poderá acatar suas conclusões,

emitindo o respectivo documento recomendado ou solicitar sua revisão, justificando as

alterações e/ou comp/ementações necessárias.

CAPÍTULO VIII

DA PUBLICIDADE

Art. 24. Os pedidos de autorização ou de licenciamento ambiental, em qualquer de

suas modalidades, sua concessão e a respectiva renovação de licença, deverão ser

publicados no Diário Oficial do Estado do Pará e em outro jornal periódico local de

grande circulação, obedecendo aos critérios e modelos estabelecidos pela Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, e publicada nos 15 (quinze) dias

subsequentes à data do requerimento ou concessão da licença.

Art. 25. Na publicação dos pedidos de licenças, concessão ou respectiva

renovação, em quaisquer das modalidades, deverão constar no mínimo:

I - nome da pessoa física ou jurídica interessada;

II - sigla da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos;

III - modalidade de licença requerida;

IV - prazo de validade de licença, no caso de publicação de concessão da licença;

V - tipo de atividade que será desenvolvida;

VI - local de desenvolvimento ou execução do empreendimento ou atividade;
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§ 1°. O procedimento de análise do pedido de licenciamento ambiental, somente

será iniciado após a comprovação pelo interessado das devidas publicações, mediante

juntada do original no respectivo processo administrativo.

§2°. Nos casos dos procedimentos simplificados a que se refere o art. 19 desta

Lei, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Kecursos Hídricos poderá dispensar a

publicação em jornal periódico regional de grande circulação, mantendo-se a publicação

no Diário Oficial do Estado do Pará.

§ 3° A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos poderá exigir a

publicidade a que se refere o caput deste artigo, em outros meios de comunicação.

§4". Correrão por conta do interessado todas as despesas e custos referentes à

publicidade dos pedidos de licenciamento ambiental.

Art. 26. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos deverá

disponibilizar no sítio eletrônico da Prefeitura, informações relativas aos processos de

licenciamento ambiental, atualizadas periodicamente.

Parágrafo único. É assegurado ao interessado requerer o sigilo de informações,

desde que devidamente justificado e amparado por Lei.

CAPÍTULO IX

DA PARTICIPAÇÃO PÚBLICA E DO CONSELHO MUNICIPAL

DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Art. 27. É assegurado a todo cidadão o direito de manifestação no procedimento

de licenciamento ambiental e de consulta aos processos ambientais de seu interesse,

resguardado o sigilo protegido por Lei.

Parágrafo único. A manifestação a que se refere o caput deste artigo deve ser

realizada por escrito no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da publicação do

pedido de licenciamento ambiental.

Art. 28. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos deverá

encaminhar ao Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,

com antecedência de no mínimo 10 (dez) dias da reunião ordinária desse Conselho,

listagem contendo os pedidos de licenciamento que deram entrada no período, facultando

aos Conselheiros o acesso às informações relativas à solicitação.

Art. 29. Na reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável, o Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos ou qualquer Conselheiro poderá propor que o Conselho aprecie determinado

processo de licenciamento, apresentando justificativa para tanto.
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§ l °. Caso o Pleno cio Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável decida apreciar o processo de licenciamento ambiental, deverá ser

apresentado parecer até a próxima reunião ordinária contemplando objetivamente os

aspectos que entenda ser necessários na análise pela Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos, devidamente motivado, cuja aprovação ou rejeição será

deliberada pelo Pleno,

§ 2°. Aprovado o parecer, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos deverá comunicar ao interessado, facultando manifestação no prazo de 30

(trinta) dias, bem como deverá considerá-lo na análise técnica, demonstrando se o

mesmo está contemplado, se está parcialmente contemplado ou não está contemplado

nos estudos ambientais, podendo exigir sua complementacão pelo empreendedor nos dois

últimos casos, caso entenda pertinente.

§ 3°. Caso o pleno do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável delibere não apreciar ou votar desfavoravelmente ao parecer, por qualquer

motivo, o processo de licenciamento seguirá seu curso ordinário junto à Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

§4°. Finalizadas as análises técnicas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente

e Recursos Hídricos e ouvido o Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, nos termos deste artigo, o processo de licenciamento ambiental deverá

seguir o trâmite normal junto à Municipalidade.

CAPÍTULO X

DA REUNIÃO TÉCNICA INFORMATIVA

Art. 30. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, ou o pleno

do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, nos casos em

que o mesmo aprecie a análise do processo, poderá realizar Reunião Técnica Informativa,

aberta à participação do público, no procedimento relativo à análise de estudos e

relatórios ambientais.

§ l". Será obrigatório o comparecimento do interessado ou representante legal e

de seus assessores técnicos, bem como dos servidores dos órgãos e entidades da

Administração Pública, responsáveis pela instrução e decisão do processo de

licenciamento.

§ 2°. O interessado, representante legal ou seus assessores técnicos farão

exposição a respeito dos aspectos ambientais que envolvem seu empreendimento ou

atividade, podendo haver arguição pública sobre os dados apresentados.

§3°. A reunião técnica deverá ser realizada até 15 (quinze) dias antes da

próx/ma reunião ordinária do Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável, anunciada por meio de jornal periódico local de grande circulação, correndo

todas as despesas de sua realização por conta do interessado.
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§4°. Após a Reunião Técnica Informativa, o pleno do Conselho Municipal do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável deverá, com aprovação da maioria simples,

remeter seu parecer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

CAPÍTULO XI

DOS PRAZOS DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Art. 31. Os prazos de análise técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos deverão ser observados de acordo com a modalidade de licença e em

função das peculiaridades do empreendimento ou atividade, bem como da formulação de

exigências complementares, desde que observado o prazo máximo de 06 (seis) meses, a

contar do ato de protocolo do requerimento, com toda documentação necessária, até seu

deferimento ou indeferimento.

§ l". A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a

elaboração dos estudos ambientais complementares, Reunião Técnica Informativa ou

preparação de esclarecimentos pelo interessado.

§2°. Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que

devidamente justificado e com a concordância do interessado e da Secretaria Municipal

de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Art. 32. No caso de exame técnico constante do inc. VIU, do art. 5° desta Lei e

da Resolução CONAMA n" 237, de 19 de dezembro de 1997, fica facultada à Secretaria

Municipal de Me/o Ambiente e Recursos Hídricos a emissão de declaração informando o

recebimento do respectivo estudo ambiental e definindo prazo para emissão da

manifestação técnica do órgão ambiental municipal, ouvido o Conselho Municipal do Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável.

CAPÍTULO XII

DO ÂMBITO DA LICENÇA

Art. 33. O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, mediante

decisão motivada, poderá, a qualquer tempo, modificar as condicionantes e as medidas

de controle e adequação, suspender ou cancelar a licença ou autorização expedida,

quando ocorrer:

I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas legais;

II - omissão ou falsa descrição de informações relevantes que subsidiaram a

expedição da licença;

III - superveniência de graves riscos ambientais e de saúde.

CAPÍTULO XIII

DA DEFESA E DO RECURSO
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Art. 34. Dos atos e decisões da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos

Hídricos, no procedimento de licenciamento ambiental, caberá recurso, no prazo de 20

(vinte) dias, contados a partir da data da ciência da decisão ou ato, direcionado à

autoridade superior do agente que expedir a licença ambiental.

Art. 35. Em caso de indeferimento de alguma licença o empreendedor poderá

apresentar uma justificativa técnica dirigida ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e

Recursos Hídricos solicitando a sua reanálise.

Parágrafo único. Caso mantida a negativa caberá recurso administrativo ao

Conselho Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável que deverá

manifestar-se positiva ou negativamente na primeira reunião ordinária, após a entrega

do documento desde que apresentado com prazo mínimo de 10 (dez) dias antes da

reunião, provém só prevalecerá a decisão do Conselho após a vigência do Regimento

Interno do respectivo Conselho.

CAPÍTULO XIV

DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

Art. 36. A pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que infringir

qualquer disposição desta Lei ou normas dela decorrentes, ficam sujeitas à imposição de

penalidades, independente da obrigatoriedade de reparação do dano e de outras sanções

administrativas, civis e penais aplicáveis, nos termos da Lei Federal n" 9.605, de 12 de

fevereiro de 1998.

Art. 37. As infrações administrativas ambientais serão apuradas em processo

administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório,

observadas as disposições desta Lei.

Parágrafo único. O processo administrativo próprio de que trata este Capítulo será

fixado no regulamento desta Lei.

Art. 38. Os infratores desta Lei e das demais normas dela decorrentes ficam

sujeitos às seguintes penalidades, sem prejuízo das cominações cíveis e penais cabíveis.

I - advertência;

II - multa;

III - apreensão de equipamentos;

IV - interdição das instalações ou atividades;

V - cassação da licença ambientai;

VI - cassação do alvará de localização e funcionamento.
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§ l °. As penalidades podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente.

§ 2°, A advertência, aplicada isolada ou cumulativamente com as demais

penalidades, notificará o infrator a sanar a irregularidade, sob pena de imposição de

novas sanções previstas na legislação.

§ 3°. A multa será diária, sempre que o cometimento da in f ração se prolongar no

tempo, até sua efetiva cessação ou regularização da situação e serão aplicadas conforme

a tabela constante do Anexo II desta Lei.

§ 4°. Para efeitos de regularização, o interessado deverá mostrar empenho,

mediante a celebração e cumprimento de Termo de Compromisso Ambiental.

Art. 39. As multas previstas nesta Lei serão recolhidas pelo infrator ao Fundo de

Recuperação, Manutenção e Preservação do Meio Ambiente, através de rede bancária, no

prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de recebimento da comunicação para

seu recolhimento, sob pena de inscrição na dívida ativa.

Art. 40. A interdição consistirá na suspensão do uso das instalações ou

funcionamento da atividade e será aplicada de imediato, dispensando-se a notificação,

quando a inf ração que a provocou seja de tal gravidade que possa constituir perigo à

saúde ou à segurança da população, ao património público ou privado, ou ainda, se

estiver causando danos irreparáveis ao meio ambiente ou aos interesses de proteção.

Art. 41. O não atendimento no prazo determinado às exigências contidas no termo

de interdição implicará na cassação da licença ambiental e do alvará de localização e

funcionamento.

Art. 42. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será

lavrado auto de infração, do qual deverá ser dada ciência ao autuado, assegurando-se o

contraditório e 3 ampla defesa,

Art. 43, O autuado poderá, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência
da autuação, oferecer defesa contra o auto de infração.

Art. 44, Da decisão proferida pela autoridade julgadora caberá recurso no prazo

de trinta dias.

Parágrafo único. Quando se tratar de penalidade de multa, o recurso de que trata

o artigo terá efeito suspensivo quanto a esta penalidade.

Art. 45. São autoridades competentes para lavrar auto de infração ambiental e

instaurar processo administrativo os servidores da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos, designados para as atividades de fiscalização,
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Art. 46. A autoridade competente, ao lavrar o auto de int'ração, indicará a multa

prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais penalidades estabelecidas,

observando:

I - a gravidade dos fatos, tendo em vista os motivos da in f ração e suas

consequências para a saúde pública e para o meio ambiente;

II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação de interesse

ambiental;

III - circunstâncias atenuantes e agravantes previstas na legislação ambiental.

Art. 47. Sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na legislação, a

regularização do empreendimento ou atividade, nos termos das exigências desta Lei,

deverá ocorrer no prazo máximo de 30 (trinta) dias, findo o qual será aplicada multa

diária.

CAPÍTULO XV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 48. A expedição e liberação de alvarás de funcionamento, autorização,

aprovação e execução, bem como de qualquer outra licença municipal para

empreendimentos ou atividades sujeitos ao licenciamento ambiental municipal, nos

termos da legislação, dependerá da apresentação da respectiva licença e/ou autorização

ambientais expedidas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Parágrafo único. Os respectivos alvarás de uso de solo para os empreendimentos

ou atividades a que se refere o caput deste artigo deverão conter esclarecimentos

quanto ao cumprimento da licença ou autorização emitida.

Art. 49. É garantido o ingresso da fiscalização no local dos empreendimentos e

atividades, para mspeção de todas as suas áreas, a critério da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Recursos Hídricos, baseado em aspectos técnicos e legais, com a

finalidade de resguardar o atendimento ao disposto na legislação pertinente e nesta Lei.

Art. 50. Os empreendimentos e atividades sujeitos ao licenciamento, nos termos

desta Lei, que estiverem operando sem a devida licença ambiental, deverão requerer a

regularização junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, no

prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de publicação desta Lei.

§ 1°. Para os devidos efeitos, considera-se em operação, o empreendimento ou

atividade que esteja regularmente implantado, nos termos da legislação vigente.

§2°. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos poderá

estabelecer cronograma de convocação para que os empreendimentos e atividades a que

se refere o caput deste artigo providenciem a regularização exigida.
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Art. 51. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 52. A Prefeitura Municipal de Floresta do Araguaia, através da Secretaria

Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, promoverá ampla divulgação da

presente Lei, comprometendo-se a promover a conscientização e importância da mesma.

Art. 53. Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal

n° 101, de 9 de outubro de 2003.

Floresta do Araguaia/PA, 18 de dezembro de 2012

A l Sério Kazimfrs

Prefeito
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ANEXO f

(Parte integrante da Lei n° 325, de 18 de dezembro de 2012)

Classificação das atividades passíveis de licenciamento ambiental pelo Município,

segundo o potencial de poluição e degradação.

í 01 - A GROSIL VIPASTORIL

T1POLOGIA

0101 - Ovinocultura e Caprinocultura
0102 - Suinocultura
0103 - Avicultura p/postura com abate (Frango, codorna
e outros)
0104 - Criação de Avestruz
0105 - Bovínocultura e Bubalinocultura
0106 - Apicultura com ou sem benefíciamento
0107 - EQúinocultura ,
0108 - Cunicultura
0109 - Cultura de ciclo curto
0110 - Cultura de ciclo longo
0111 - Melacocultura terrestre
0112 - Cultivo de plantas medicinais e aromáticas
0113 - Sistema agrofíorestal e agrosilvipastoril
0114 - Viveiro de mudas
0115 - Manejo de açaizais
0116 - Extração dejta/mítojarea plantada)
0117 - Reflorestamento/ 'Agricultura/Pecuária em área
alterada e/ou subutilizada

UNID.

NCC
NCC
NA

NA
AU H
NCO
AU H
AU M
AUH
AU H
AU M
AUH
ATH
AUH
AUH
AUH
AUH

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 3.000
< 1.000
< 6.000

< 150
< 200
<500
< 500

< 3.000
< 200
<500

,< 1.000
<500

< 3.000
< 5

< 500
< 100

< 1.000

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
n
m
n

n
n
i
n
i
n
ii
i
i
i
n
i
n
i

02 - AQUICULTURA

TIPOLOGIA

0201 - Carcinicultura nativa
0202 - Carcinicultura exótica
0203 - Malacocultura aquática (ostra, mexilhões e
outros)
0204 - Laboratório de larvicultura
0205 - Produção de alevinagem
0206 - Piscicultura intensiva em tanques redes,
inclusive áreas em parques aquícolas
0207 - Piscicultura semi-intensiva, com espécie nativa
0208 - Piscicultura semi-intensiva, com espécie exótica
0209 - Piscicultura sistema intensivo, com espécie
nativa
0210 - Piscicultura sistema intensivo, com espécie
exótica
0211 - Piscicultura sistema extensivo
0212 - Ranicultura
0213 - Consórcio com piscicultura ou Carcinicultura -
espécie nativa
0214 - Consórcio entre Carcinicultura e piscicultura -
espécie exótica
0215 - Criação de peixe ornamental
0216 - Cultivo de algas
0217 - Outras atividades aquícolas não classificadas

UNID.

AI
AI

AU M

AUM
AUM
AUM

AI
AI

AUM

AUM

AI j
AUM
AI

AI

AUM
AUM
AI

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 10

<1
<800

< 500
< SOO

< 7.200

L_ < 10
< l

< 1.000

^250

<_ 40
< 2.000

< 10

< 1

< 500
< 1.000

< 1

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II
m
I

U
II
I

U
m
i

m

i
ii
u

m

i
i
m
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ANEXO I (Continuação)

(Parte integrante da Lei n" 325, de 18 de dezembro de 2012)

03 - COMÉRCIO A TACADISTA DE PRODUTOS INFLAMÁVEIS/ QUÍMICOS E
POSTOS DE SERVIÇOS / ABASTECIMENTO

TIPOLOGIA

0301 - Comércio atacadista e armazenamento de álcool
carburante, combustíveis derivados de petróleo e
lubrificantes especificados (classificados ou não)
0302 - Comércio atacadista e armazenamento de
produtos químicos
0303 - Comércio atacadista e armazenamento de
biocombustível
0304 - Comércio atacadista e armazenamento de gás
0305 - Posto revendedor (atacadista e varejista) e
Posto de abastecimento
0306 - Remoção/Substituição de tanques e/ou
equipamentos

UNID.

CAM

AUM

CAM

CAT
CAM

AUM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

<50

<50

< 50

< 30
<90

<_60

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
m

III

m

m
m

u

04 - CONSTRUÇÃO CIVIL - OBRAS DIVERSAS

TIPOLOGIA

0401 - Edificação uni familiar
0402 - Edificação multifamiliar vertical
0403 - Autódromo e cartódromo
0404 - Hipódromo
0405 - Cemitério
0406 - Crematório (cadáveres)
0407 - Cais/Muro de arrimo ou contenção
0408 - Hospital^clínicas e congéneres
0409 - Laboratórios de análises clínicas, biológicas,
radiológicas e físico-químicas e outros
0410 - Penitenciária e Centros de Recuperação de Infratores
0411 - Distrito e Pólo Industrial
0412 - Parcelamento do solo/loteamento/desmembramento
0413 - Condomínio habitacional horizontal
0414 - Complexo Turístico (Ex. Centro receptivo)
0415 - Hotel, Pousada e Hospedaria (Dormitório)
O416 - Parque temático/diversão
041 7 - Quiosque (barraca) de Praia
041 8 - Hotel de Ecotunsmo/Hotel Fazenda
0419 - Trapiche / Ancoradouro
0420 - Marina
0421 - Dragagem/Derrocamento em curso d'água
0422 - Barras^ embocadura^retifícação e abertura de canais
0423 - Barragem e/ou dique para formação de açude e/ou
perenização de lago
0424 - Incineração de substâncias e/ou produtos perigosos
0425 - Incineração de resíduos domiciliares e de serviço de
saúde
0426 - Shopping Center
0427 - Aeroporto
0428 - Heliporto/Heliponto
0429 - Ponte e pontílhão
0430 - Empreendimento e/ou atividade não industrial e não
perigosa localizada dentro de uma A PA Municipal
0431 - Hiper e Supermercado

UNID.

AUM
AUM
A TH
A TH
CQ

COM
NL

AUM
AUM

AUH
' ATH

A TH
ATH
AUH
AUM
ATH
AUM
A TH

' ATM
AUM

VM
VM
AI

CQ
CQ

AUM
ATH
AUM
COM
ATM

AUM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

<200
< 80.000

<5
<6
< 75
< 500
<10

< 3.000
< 50

< 10
< 10
<2

<1
< 1

< 200
< 15
<60
£61
< 500
< 40

< 50.000
<5.000

jC 1

< 50
<50

< IO. 000
< 5

<800
< 50
<100

< 80.000

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
III
n
m
n
u
ii
m
i
m

n
n
m
m
m
m
n
i
i
n
n
m
m
m

m
m

n
iii
u
m
m

n
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A/VEXO I (Continuação)

(Parte integrante da Lei n° 325, de 18 de dezembro de 2012)

05 - PESQUISA E LAVRA

TIPOLOGIA

0501 - Pesquisa mineral com lavra experimental
0502 - Pesquisa mineral
0503 - Explotação de Água Mineral
0504 - Extração de Areia e/ou Cascalho em corpos hídricos
0505 - Extração de Areia/Saibro/Argila, fora de Recursos
Hídricos
0506 - Lavra Garimpeira
0507 - Extração de Minerais metálicos
(Ouro/Cobre/Ferro/etc.)
0508 - Extração de Minerais não metálicos (Calcário
/Caulim/Quartizito/etc. )
0509 - Extração de gemas
0510 - Extração de Rocha Ornamental (Granito/Basalto/etc.)
0511 - Extração de Rochas para uso imediato na Construção
Civil (Brita ou Pedra de Talhe)
0512 - Descomissionamento de projetos de mineração
(Encerramento de mina)

MINERA

UNID.

AR
AR
VCL
NA
AR

AR
AR

~ÃR

AR
AR
AR

AR

L
PORTE DO

EMPREENDIMENTO

<. 1.000
<, 5.000
< 10.000

< 10
< 50

< 50
< 50

< 50

<50
< 10
< 10

< 2.000

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II
I
II
III
II

III
III

III

II
III
///

/

06 - FUNILARIA E LATOARIA

TIPOLOGIA

0601 - Fabricação de artefatos de funilaria e latoaria em
chapas de aço, ferro, cobre, zinco, alumínio e folha de
fíandres
0602 - Fabricação de ferramentas e utensílios para trabalhos
manuais/industriais (ex. ferramentas de corte, enxadas,
foices, machados, pás, martelos, tarrachas, semelhantes,
etc.)
0603 - Fabricação de artefatos de ferro, aço e metais não
ferrosos tre filados e não t refilados

UNID.

AU M

AU M

AU M

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 5.000

< 5.000

< 5.000

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II

II

II

07 - GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

TIPOLOGIA UNID.
_

0701 - Usina Hidrelétrica - UHE \
0702 - Usina termelétrica, inclusive móvel, parque eólico e
solar.
0703 - Sistema de transmissão
0704 - Rede de distribuição Rural - RDR J
0705 - Micro e Pequena Centra/ Hidrelétrica

PK

CPK
CPM

P
0706 - Linha de Transmissão j CPK
0707 - Subestação P

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

<_ 50.000
i 3.000

<20
< 4.000
< 10.000

;£ 40
< 6

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
III
II

III
II
II
II
II
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ANEXO I (Continuação}

(Parte integrante da Lei n" 325, de 18 de dezembro de 2012)

08 - INDÚSTRIA DE BORRACHA

TIPOLOGIA

0801 - Fabricação de calçados e artefatos para calçados de
borrachas
0802 - Fabricação de pneumáticos e câmaras de ar
0803 - Recondicionamento/Recuperação de pneumático
0804 - Benefíciamento de borracha natural
0805 - Fabricação de artefatos de borracha, inclusive látex
0806 - Fabricação de espuma de borracha

UNID.

A UM

AUM
AUM
AUM

[_AUM
AUM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 5.000

< 1.000
< 1.000
< 5.000
< 5.000
< 1.000

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II

III
III
II
II
III

09 - INDÚSTRIA DE COUROS, PELES t

TIPOLOGIA

09O1 - Fabricação de artefatos de couros/peles/couro
sintético e produtos similares
0902 - Preparação e curtimento de couros e_peles
0903 - Salga de peles
0904 - Fabricação de cola animal

' PRODLf

UNID.

AUM

VPP
VPP

AUM

TOS SIMILARES
PORTE DO

EMPREENDIMENTO

< 5.000

< 200
< 500

< 5.000

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II

i ///
//
II

10 - INDÚSTRIA DE PAPEL E CELULOSE
TIPOLOGIA

1001 - Fabricação de Papel e Papelão
1002 - Indústria de celulose
1003 - Reciclagem de papel

UNID.

AUM
AUM
AUM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 5.000
< 1.000
< 5.000

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II
III
II

11 - INDUSTRIA DE PRODUTOS AUI

TIPOLOGIA

1101 - Abate de animais em matadouros
1102 - Benefíciamento, moagem, torrefação e fabricação de

j)rodutos alimentares
1103 - Frigoríficos
1104 - Fabricação de caramelos, doces e similares
1105 - Produção de charqueados, conservas de carnes e
gorduras de origem animal
1106 - Fabricação de conservas de frutas, legumes e outros
vegetais e de doces
1107 - Fabricação de Fécula, amido e seus derivados
1108 - Fabricação de Fermento e Leveduras
1109 - Benefíciamento de Leite/Produtos de Laticínio
1110 - Fabricação de Bebidas alcoólicas
1111 - Fabricação de Bebidas não alcoólicas
1112 - Fabricação de Vinagre
1113 - Fabricação de gelo
1114 - Benefíciamento de Pescado, marisco e outros
í 115 - Benefíciamento de Frutas
1116 - Fabricação de açúcar
1117 - Refino/Preparação de óleo e gordura vegetal
1118 - Benefíciamento de Palmito
1119 - Abate de aves
1120 - Fabricação de Ração balanceada e alimentos
preparados para animais

VENTICH.

UNID.

NDC
VPK

AUM
AUM
VPK

VPK

VPK
VPK

AUM
VPL
VPL
VPL

VPTD
VPTD
VPTD
VPTM
VPTD
VPTM
NDC
VPTM

75 E BEBIDAS
PORTE DO

EMPREENDIMENTO

< 100
<. 2.000

<. 5.000
< 3.000
< 200

< 2.000

< 2.000
< 2.000
< 3.000
_<^500
< 3.000
< 500
>200
> 30
> 10
> 5
> 5
> 5

< 30.000
^300

GRÃ U
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II
II

II
U
II

II

II
II

L n
m
n
m
i
ii
i
lii
iii
n
n
n
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A/VEXO I (Continuação)

(Parte integrante da Lei n° 325, de 18 de dezembro de 2012)

12 - INDÚSTRIA DE PRODUTOS MINE'

TIPOLOGIA

1201 - Aparelhamento de pedras para construção e execução
de trabalhos em mármore, ardósia, granito e outras pedras
1202 - Britagem de Pedras
1203 - Fabricação de artigos de grés e de material cerâmico
refratáno
1204 Fabricação de cal virgem, hidratada ou extinta
1205 - Fabricação de cimento
1206 - Fabricação de material cerâmico
1207 - Fabricação de peças, ornatos e estruturas de cimento,
gesso e amianto
1208 - Envasamento de água mineral
1209 - Fabricação e elaboração de vidro e cristal

RAIS NA(

UNID.

AU M

AU M
AU M

AU M
AU M
AUM
AUM

VPL
AUM

3 METÁLICOS
PORTE DO

EMPREENDIMENTO

^1.500

< 1.500
< 1.500

< l.ÒOO
< 1.000
< 1.500
<. 1.000

< 5.000
i 1.500

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II

II
II

III
III
II
III

I
II

13 - INDÚSTRIA DIVERSA

TIPOLOGIA

1301 - Fabricação de artefatos de serralheria artística
1302 • Fabricação de recipientes de aço para embalagem de
gases, combustíveis, lubrificantes, /atoes lactínio, tambores e
outros
1303 - Co-processamento de resíduos
1304 - Produção de concreto e argamassa
1305 - Fabricação de artefatos em concreto
1306 - Usina de asfalto, inclusive móvel
1307 - Prestação de serviços fitossanitário com utilização de
controle de Pj~agas
1308 - Preparação do fumo, fabricação de cigarros, charutos e
cigarrilhas, e outras atividades de elaboração do tabaco não
especificados ou não classificados
1309 - Fabricação de tampas, latas, etc., utilizando folha de
flandres
1310 - Todas as atividades da indústria editorial e gráfica
1311 - Aproveitamento de resíduos de pescado
1312 Fabricação de Lâmpadas

UNID.

AUM
AUM

VPTD
VPTD
AUM
VPTD

CA

AUM

AUM

AUM
AUM

L AUM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 2.500
< 1.500

< 10
' < 50

< 5.000
< 100
< 30

^1.500

< 2.000

< 500
i 500
< 500

GRÃ U
POLUIDOR/

DEGRADADOR
I
II

II
II
II
II
III

II

II

II
II
II

14 - INDÚSTRIA MADEIREIRA

TIPOLOGIA

1401 - Desdobro de madeira em tora para madeira
serrada/laminada/faciueada
1402 - Desdobro de madeira em tora para produção de
madeira serrada e seu benefíciamento
1403 - Desdobro de madeira em tora para produção de
Lâminas de madeira para fabricação de compensados
1404 - Benefíciamento de madeira
1405 - Produção de compensados
1406- Briqueteira
1407-Produção de carvão vegetal
1408 -M o velaria/Marcenaria/Carpintaria
1409-Secagem/Bitolagem de madeira para o comércio e
exportação
1410- Aproveitamento de aparas de madeireiras

UNID.

vc

vc

vc

VMS
VL _,

VPTD
VPM
AUM
VMS

VRM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 10

< 40

< 15

< 35
< 10
< 200
< 490

< 5.000
< 100

< 100

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
III

II

III

II
III
I
III
I
I

I
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ANEXO I (Continuação)

(Parte integrante da Lei n° 325, de 18 de dezembro de 2012)

15 - INDÚSTRIA MECÂNICA

TIPOLOGIA

1501 - Fabricação de motores de combustão interna
1502 - Fabricação de embarcações e de peças e acessórios
(estaleiro)
1503 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e
equipamentos não elétricos pare transmissão e instalação
hidráulicas, pneumáticas, térmicas, de ventilação, de
refrigeração e outros
1504 - Fabricação de máquinas, aparelhos, peças e acessórios
com/sem tratamento térmico e/ou tratamento de superfície
e/ou fundição
1505 - Fabricação de aparelhos e equipamentos eiétrícos para
utilização doméstica ou industrial
1506 - Fabricação de veículos de madeira para movimentação
terrestre ou aquática, com tração animal ou mecânica

UNID.

AU M
AU M

AU M

AUM

AU M

AUM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 5.000
< 1-000

< 5.000

< 5.000

<. 5.000

< 5.000

GRAU
POLUIDOR/

DECRADADOR
U
III

II

II

II

II

16 - INDUSTRIA METALÚRGICA

TIPOLOGIA

1601 - Fabricação de artefatos de metais ferrosos e não
ferrosos
1602 - Metalurgia de metais preciosos
1603 - Produção de soldas e ânodos
1604 - Tratamento de metais
1605 - Metalurgia de outros metais não especificados
1606 - Fabricação de móveis tubulares
1607 - Fabricação de balsas e navios
1608 - Fabricação de artigos de funilaria, latoaria em folhas
de chapas de aço, ferro, cobre, zinco e folhas de fíandres
1609 - Reciclagem de metal
1610 - Produção de ferro gusa/aço/ferro/canos/tubos de ferro
e aço

£ SIDER

UNID.

AUM

AUM
AUM
AUM
AUM
AUM
AUM
AUM

AUM
VPTD

ÚRGICA
PORTE DO

EMPREENDIMENTO

< 5.000

< 5.000
< 5.000
< 5.000
< 1.000
< 1.000
< 1-000
< 1.000

< 5.000
<80

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II

II
II
II
III
III
III
III

II
III

//C
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ANEXO I (Continuação)

(Parte integrante da Lei n° 325, de 18 de dezembro de 2012)

17 - INDÚSTRIA QUÍMICA

T1POLOGIA

1701 - Fabricação de adubos, fertilizantes e corretívos do solo
1702 - Fabricação de óleos brutos, de essências vegetais e de
matérias graxas animais
1703 - Fabricação de preparados para limpeza, desinfetantes,
inseticidas e afins
1704 - Fabricação de produtos derivados da destilação do
petróleo, do carvão-de-pedra e da destilação de madeira,
óleos essenciais vegetais e produtos similares
1705 - Fabricação de tintas, vernizes, impermeabilizantes,
esmaltes, lacas, solventes, secantes e graxas
1706 - Fabricação de substâncias químicas e de produtos
químicos inorgânicos e orgânicos.
1 707 - Fabricação de Produtos Farmacêuticos e medicinais
1708 - Fabricação de Produtos Veterinários
1 709 - Fabricação de espuma de petróleo e derivados
1710 - Produção de gases em geral
1711 • Fabricação de produtos de perfumaria e cosméticos
1712 - Fabricação de sabões, detergentes e glicerina
1713 - Fabricação de velas
1714 - Todas as atividades industriais que produzem artigos
diversos de material plástico, injetados, extrusados,
laminados, prensados, em outras formas, inclusive reciclados
1715 - Fabricação de explosivos, detonantes, munição para
caça e desporto, artigos pirotécnicos, pólvora e fósforo de
segurança
1716 - Produção de álcool
1717 - Fabricação de resinas plásticas e fibras artificiais
1718 - Fabricação de couro sintético
1719 - Produção de Biocombustfvel

UNID.

VPM
VPM

VPL

VPL

VPL

VPL

AUM
AU M
VPK

AUM
AUM
VPK
VPK

AUM

VPK

VPL~^
AUM
AUM
VPM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 1.000
^500

< 500

^500

< 500

< 500

< 1.000
< 1.000
< 1.000
< 5.000
<. 5.000
< 2.000
< 5.000
<. 5.000

< 500

< 500
< 5.000
< 5.000
< 30.000

GRAU
POLUIDOR/

DECRADADOR
III
III

III

m

III

m

m
m
iii
ii
ii
u
i
n

Hl

iii
n
m
n

18 - INDUSTRIA T
T

IPOLOGIA

18O1 - Acabamento de fios e tecidos, não processado em
fiações e tecelagens
1802 - Beneficiamento de fibras têxteis, vegetal, animal e
sintéticas
1803 - Fabricação de artefatos têxteis produzidos nas fiações
e tecelagens
1804 - Beneficiamento de fibra

EXTIL

UNID.

AUM

AUM

AUM

AUM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 5.000

<. 5.000

< 5.000

< 5.000

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
n

II

II

II
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ANEXO I (Continuação)

(Parte integrante da Lei n° 325, de 18 de dezembro de 2012)

19 - OUTRAS TIPOLOGIAS NÃO CLASSIFICADAS OU NÃO ESPECIFICADAS

TIPOLOGIA

1901 - Garagem de ônibus/Transportadora e seus anexos
1 902 - Interceptores e emissários de esgotos Industriais
1903 - Sistema/Estação de tratamento de efluentes
industriais
1904 - Sistema de tratamento de emissões atmosféricas

UNID.

ATM
COM
ATM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 50
i 100
< 500

VSP < S
1905 - Armazém para grãos/cereais/ 'material de construção | AUM
1906 - Armazém para grãos/cereais/material de construção
c/benefíciamento
1907 - Oficina mecânica, lantemagem e pintura
1908 - Lavagem de veículos, lubrificação, polimento, lava-
jato e/ou troca de óleo
1909 - Telefonia celular
1910 - Usina de cogeração de energia
1911 - Eclusas
1912 - Serviços de acabamento com tinturaria, fingimento
estamparia
1913 - Prensagem de material recic/ável

AUM

AUM
AUM

NSA
PK
ED

AUM

AUM

_i800
< 400

< 100
< 100

£5
< 5.000

< 30
< 1.000

< 500

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
m
m
III

II
II
11

III
III

II
II
II
III

I

20 - PESCA

TIPOLOGIA

2001 - Entrepostos pesqueiros (Terminal coletivo de
pescado, público ou privado)
2002 - Empreendimento pesque e pague/pesque e solte
2003 - Área de Camping especializada em turismo e/ou
pesca esportiva
2004 - Infraestrutura de comercialização pública (Mercados
de Pescados)
2005 - Área especializada em pesca e solte (área particular)

UNID.

VPT

AUM
AUM

AUM

AUM

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 5

< 60.000
^20.000

< 100.000

jçlOO.OOO

GRÃ U
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II

I
I

I

I

21 - RECURSOS DA FAUNA SILVESTRE

TIPOLOGJA

2101 - Criadouros comerciais de aves (com ou sem o abate)
2102 - Criadouros comerciais de quelônios e jacarés com ou
sem abate
2103 - Criadouros comerciais de ofídios para pet shop e soro
antiofídico
2104 - Criadouros comerciais de pássaros comerciais de
campo livre
2105 - Criadouros comerciais de mamíferos com ou sem
abate
2106 - Criadouros científicos (projetos científicos com
estrutura no campo)
2107 - Criadouros conservacionistas
2108 - Parques zoobotânicos
2109 - Jardins zoológicos
2110 - Centro de triagem e reintrodução de animais
2111 - Ambulatório para reabilitação de animais

UNID.

CIC
CIC

CIC

CIC

CIC

NCC

^NCC _

AU H
AU H
AU H
ED

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 80
<. 200

< 80

< 80

< 500

< 20

< 200
< 150
i 300
< 5.000

< 30

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II
II

II

I

I

II

I
I
I
U
II

Avenida J.K. n" 1.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará • C.E.P, n" 68.543-000
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ANEXO I (Continuação}

(Parte integrante da Lei n" 325, de 18 de dezembro de 2012)

22 - OUTRAS TIPOLOGIAS NÃO CLASSIFICADAS OU NÃO ESPECIFICADAS

TIPOLOGIA

2201 - Captaçâo/Tratamento/bistribuição de Água Potável
2202 - Coleta, transporte, estação elevatória, tratamento e
destinação final de esgotos sanitários
2203 - Complexo de destinação Final de Resíduos Sólidos
Urbanos

UNID.

PA
PA

PA

2204 - Aterro Sanitário j PA
2205 - Aterro Controlado
2206 - Reciclagem/ Compostagem
2207 - Aterro/Reciclagem/Compostaqem
2208 - Sistema de drenagem de águas pluviais
2209 • Aterro Industrial
2210 - Remediação de áreas contaminadas por lançamento
de resíduos sólidos urbanos
2211 - Interceptores e emissários de esgotos sanitário

PA
VPK
PA

A TH
AUM
AC H

PA

PORTE DO
EMPREENDIMENTO

< 50.000
< 25.000

< 5.000

< 50.000
< 5.000
< 5.000
< 50.000

< 5
< 1.000
^ 5

< 20.000

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
II
III

III

II
III
n
II
u
III
II

III

23 - SUBSTÂNCIAS E RESÍDU

TIPOLOGIA

2301 - Comércio de substâncias e produtos perigosos
2302 - Prestação de serviços com substâncias e produtos
perigosos
2303 - Transporte de substâncias e produtos perigosos
2304 - Depósito de Agrotóxico
2305 - Depósito de produtos e substâncias perigosas
2306 Depósito de explosivos
2307 - Transporte de carvão vegetal
2308 - Remediação de áreas contaminadas por
hidrocarboneto e/ou substâncias ej>rodutos perigosos
2309 - Transporte de resíduos de serviço de saúde

OS PERU

UNID.

AUM
CA

NV
AUM
AUM
AUM

V
VCM

NV

1OSOS
PORTE DO

EMPREENDIMENTO

< 500
< 30

< 5
<500
i 500
< 500
< 600
i 9. 000

<5

GRAU
POLUIDOR/

DEGRADADOR
III
III

III
III
III
II
III
II

III
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ANEXO I (Continuação)

(Parte integrante da Lei n" 325, de 18 de dezembro de 2012)

POTENCIAL POLUIDOR/DEGRADADOR

I - PEQUENO

II - MÉDIO

III - GRANDE

UNIDADE DE MEDIDA

ACH - ÁREA CONTAMINADA (Ha)

AI - ÁREA INUNDADA (Ha)

AR - ÁREA REQUERIDA NO D N PM (Ha)

A TH - ÁREA TOTAL (Ha)

ATM - ÁREA TOTAL (m2)

AUH - ÁREA ÚTIL (Ha)

CA - CLIENTELA ATENDIDA (Mensal)

C PM - COMPRIMENTO (Metro)

CPK - COMPRIMENTO (Km)

C Q - CAPACIDADE DE QUEIMA (Kg/ h)

CIC - CAPACIDADE INDUSTRIALIZADA DE

CRIA/RECRIA (Unidade/Ano)

CAM - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

(m*)

CAT - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO

(Ton.)

E D - ECLUSAGEM (Dia)

NA - NÚMERO DE AVES (Abate/Postura)

NCO - NÚMERO DE COLMEIAS (Unidades)

NCC - NÚMERO DE CABEÇAS/CRIAÇÃO

(Unidades)

NDC - NÚMERO DE CABEÇAS (Unidades)

NL - NÚMERO DE LEITOS (Unidades)

NP - NÚMERO DE PESSOAS (Unidades)

NSA - NÚMERO SITE/ANTENA (Unidades)

N V - NÚMERO

VEÍCUL OS/ E M BA R CA COES/ A E RO N A VÊS

(Unidades)

P - POTÊNCIA (K w)

PA - POPULAÇÃO ATENDIDAD EM NÚMERO

DE HABITANTES (Unidades)

PK - POTÊNCIA (KVA)

V CL - VOLUME CAPTADO (l/dia)

V - VOLUME (m 3)

VPC - VOLUME PRODUZIDO/ CONSUMIDO

(m3/ d ia)

V C - VOLUME CONSUMIDO (m 3/t ora/dia)

VPK - VOLUME DE PRODUÇÃO (Kg/mês)

Avenida J.K, n° 1.962, Centro • Floresta do Araguaia - Para - C.E.P. n° 68.543-000
C.N.P.J. n" 01.613.338/0001-81
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ANEXO I (Continuação)

(Parte integrante da Lei n° 325, de 18 de dezembro de 2012)

VM - VOLUME DE MATERIAL MOVIMENTADO

(m3)

VPM - VOLUME DE PRODUÇÃO (m3/ mês)

VPTM - VOLUME DE PRODUÇÃO (t/mês)

VPTD - VOLUME DE PRODUÇÃO (t/ dia)

VPL - VOLUME DE PRODUÇÃO (l/dia)

V PP - VOLUME DE PRODUÇÃO (peça/dia)

V KM - VOLUME DE RESÍDUO DE MADEIRA

(mi/dia)

VL - VOLUME DE LÂMINAS (m3/dia)

VMS - VOLUME DE MADEIRA SERRADA

(m3/dia)

VTA - VOLUME DE PRODUÇÃO (t/ano)

V MC - VOLUME DE MATERIAL

CONTAMINADO (m2)

I/SP - VELOCIDADE DE SAÍDA DE

POLUENTES A TMOSFÉRICOS (m/s)

UFFA - UNIDADE FISCAL DE FLORESTA DO

ARAGUAIA

< - MENOR

> - MAIOR

<- MENOR OU IGUAL

A atividade poluidora será enquadrada pelo parâmetro de avaliação que der maior

dimensão dentre os parâmetros disponíveis no momento do requerimento.

Considera-se área total do empreendimento (construída e não-construída)

utilizada para circulação, estocagem, composição paisagística, etc.

Considera-se investimento total: Terreno, construções, máquinas e equipamentos,

etc. (pessoa/ próprio + pessoal terceirizado).

No requerimento deverá conter:

Área Total do empreendimento;

Investimento total e.
Número total de pessoas trabalhando no empreendimento.

Os parâmetros (valores em Reais (R$)) para o Investimento Total serão alterados

pelo Poder Público Municipal quando necessário.

Avenida J.K. n" í.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - C.E.P. n° 68.543-000
C.N.P.J. n" 01.613.338/0001-81
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ANEXO II

(Parte integrante da Lei n" 325, de 18 de dezembro de 2012)

TABELA DE MUL TAS

I - iniciar instalação de qualquer atividade real ou potencialmente poluidora, sem

possuir licença ou em desacordo com a mesma, quando concedida:

Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II - iniciar ou prosseguir em operação empreendimentos ou atividades sem licença

ou em desacordo com a mesma, quando concedido:

Multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

III - testar instalação ou equipamentos sem licença ou em desacordo com a

mesma, quando concedida:

Multa de R$ 800,00 (oitocentos reais) a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

IV - impedir ou cercear a fiscalização; sonegar dados ou informações, bem como

prestá-la de forma falsa ou modificada; desacatar ou desrespeitar agente da

fiscalização; sonegar ou não fornecer no prazo estabelecido, informações para formação

ou atualização do cadastro, ou fornecê-las em desacordo com a realidade:

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

V - descumprir cronograma ou prazo de obras:

Multa de R$ 600,00 (seiscentos reais) a R$ 12.000,00 (doze mil reais).

VI - prosseguir atividade suspensa pelo Sistema Municipal de Licenciamento

Ambiental SILAM.

Multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Avenida J.K. n" 1.962, Centro - Floresta do Araguaia - Pará - C.E.P. n" 68.543-000
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