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Ll~I Nº f.1%/WZI 

J' M t' II 1/J4f\ ; luHHtul .u lurn cfo lic•(:tH'hur1<:t1fo 

nmhlc;JfÜtl muuMp.ol e d{, 011f,•s1H ,,,•,,vtdéudaH. 

A ( 'ÁMAIU MI/NIC 'll'AL 1>1,: ITM ;1JA.1fi:, 11:S'l'AU<> UO 
PAl{ANÁ APIU)V()l/ 11: 1m J'JUOi'Jr, l'J'o MI JN l<:IJ'AL HAN<;JONO A Hl((;IJ1N'f'l1: 
Lfi:I : 

Art. 1". · Vicn ,,Ji11d;1 11 ' f :orn /\rnhi1·1d;d M111111,1pnl. 'flH, 1,·,r1 u 11r1,, liilu gi;ruc.J,,r ,) 
cxcrc_lc,o rng11lm do (.,C111ft•,,1l; l; Pc,,knk J•qlf,Au d11 /\d1t1in1•1fr:H;.t,, PM,li ~:, M1111idp:.il 
mt !J clJVl;r•;t111 fw l~H t; p,,,,,1; clitr11 ;tll1111 d,, lu.,1;111, 11,1111 ;111'11 111 d,; ;111t,,r1:1w,rr,, :m1hit;11f:d, rk 
i,;-Jt1prct; t1d11tH.: ttl, m, olnw, 1111 f1tivid11d1 ;•. 111, f'111Jl11f,, d,, M111iic..fp1,, <k ff:1gw1j (!, 
cornli~lt;.n,do '.1 t.:li; liva 1,11 pol1 ;11 ui1i),n (.;11t1; ,,1,11Y111f.1,n;•1 ,k polfli,,,ifo l11l.íl l, f, t.;,,r1 t:'111H,, 

ch.;n1n u; 'H.;1v1çoH rnnhi 1,;11f~1J •J. lid 11 1,01r11, 1;1r1Í• 11.ll" de ( \ ;rf id,kt., 1J; 1,1H;JJ 'i:tli , d ,pi:1'1 dt.; 
proc..:c.;WJo l{, prc,jc l< >H 11u dq1, wt11 ;111,,:,, 1.1;1;1111dH•1 viwi d, ; drn~1Jrrtt.;11t,,o 1.; Jk;.1.,;11 c,:h, 
dHhornt,;Ho du l ,1mdo11, J>;.irc,;,.m.:H t·, lnf,,r,ri:.u;ifo:, h;<,1 1Íl.,:1 1,, a11 fdi:H;H f1;(,,/1Jt..w1, vi•, forh, 'l 
e Jn~p1.;çi'í<.;H dt,; naf11rc:m ~11nl,i(;1ilul Jq1.,11l. 

§ f" Si'lo <.:wwid1;rHdo11 ,,111j1.;iloH rumtt iv,m d~, 'I ;1 x;1 A1ril,i~11fiJI M1111kipul 1,,da'.i as 
pcH80H!i f ÍHÍ(;W{ ,,11 jurfdi0H!4 qw; 11 01,;cim if <;m doH Hcrvit; oH duHcrit,,a JJ(;H fu J ,<.!Í. 

~ 211 
( > p,1wm1t,;nlo dn ' f ax:1 /\rnhiunful Mt1r1idp,,I ni'ln ru.m't ex igido doH órg)'í<>H d~ 

adminiHlrw;ã" dín:fH do M,miclpiq, d1,; 1--1 11~J~ 111Jl ~m1ui:j•, e l'urid:-H;i'h;i;, b<.;rn 0 <1tíl<>, quw1do ,, 
pudidc; dc..: J 1ifonr1Hção 'f 6cnic~1, l ,M1do <111 vi~1lori11, HC d<;r :1 p1,;did,, do Pod~r .ludi<.:iáriü, 
Mini8t6rio Público, ·1 rihwwl dt; < ;,,n1:111 <111 IJd t; tlf-H>rÍ~ J>(1hlí <.:~J. 
§ :l'' () Jm,çum<.:nf" e ,1 <;qhntt1c;;1 d:1 '/ r1x~1 /\rnhi <:nl;d M,micirml :i0rão r<.;aliza.doH d1.; forma 
dir(;lél pelo Mw,idpio. pi,;-nriilidu a wr1.;c:KIH<;flc1, li H<.:.~lizaçflo e <.:( ,brarn;a da 'J axa 
Ambiental Munivipul ,c1ln-1vé11 cfo Ccitwórcio JJúhlko, d<;HUé qw.; ,m :--;crvi<;o:-1 púhlkos 
gcr<,1dcm;1-1 da ohríguçfu, H~jmn pr011tad, w p<.:lo rr1curr1,, . 

Art. 2''. f'wforão :,i<,;r diHpcn:11ctdo:1 dn cohrnnçll d}J l:Jx::t mnhkmf ui munl<.:ip}~I dc que trala 
eHfé:I Lei, a crHóri<, J,1 HutoríJadc ainbit;trtal 1n11tii<.:ipal, 1.;m proccdim<;nto a<lmir1islrat'ivo 
prf,prio e <.:om rutiffoa-9111, de, l'r<.;l<;ÍU> numicipic1I : 
1 - <.:mprccndimcnloH ou :11ividnd1,;u cm11Jidcrwh-1•1 Jt; 11lilída,k públic;a üu ínte;rc;:-;sc; social , 
a c:trgo cfo hntidud<.:H, /\ :·modw;õc.;H ou cfornai :i < >rgw1i1/,uçi'kH sem fim; lu(.;rativoH; 
li - p(;c.liJcm de vi~tori;.J 01J C0rlídõc:H, 1)1,;c;Jamçé'h.m, LaudoH, 1't1r~ecr<.:1J e inelusivc 
AutorizaçõcH ArnbícnlttÍH '"' FJor1.:Hf1tÍH cttr,cdlíeíJH, ex<,;Jw1ivmn1.;ntc à p<.;1-moas fú;ic11s, para 
garc-mHu de dirc.dtoH, cletH k: <.juc e<>rnprovaJu Hituw,:ifo clc liiprn11-1uliciênçía; 
li 1 - outrw; :dtuw;õc:{ c.;onfjdwi t.;Jrl legiitli-tytlü c1-1pan-1r1. 

P~rágrafo úraico. J\ cornprc,vm;íl<, de hi pwmulfoiG11c:ir1 U(: que trat,a o íntis<~ 1 ! dcst<.: artigo, 
s1.: <.for~ cc,m o comr,rovat1tc de írrncriçtlo do itll<:rcmmJo noH programaH soc1aJ s do gov<.;rno 
fodcrnl, (;!, l~ul,wl dn 11 liJtJ11ielp~1l 011 e <>1n f ,awl<, emitido pela S1.:cri.;té:Jriu rcliptmsáwl uo 
Mu,IÍcipio, Hf..cHtandt, cHIH (.;.'1JJdi<;iío, 

Art. J" . ;\ bH •11,; d(; cáh,;ulo da 'f ;~xu ;\rnhiuntnl 6 o e1H1Lo do :-i1;.:rviç,, público prc:-tludo pola 
Adrrd11í:.1rnç1io dird;1 "'' imli,c t11 m1111ícipu/ 1 i11d1mívc, alravéH d1.; Corn,órcio >

1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÊ 
Estado do Paraná 

Avenida governador Lupion, 605 - Fone (0xx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283 
------------------------ CNP J 76.970.359/0001-53 ------------------------------

esta finalidade, considerando-se as análises técnicas de Projetos, Estudos, Laudos, 
Relatórios e demais documentos congêneres, as inspeções e vistorias in loco, a elaboração 
de Pareceres e Laudos técnicos e a emissão de Licenças, Autorizações ou Dispensa, 
conforme valores e formula de cálculo disposto na tabela anexa e/ou outras que a venham 
substituir ou acrescentar. 

Parágrafo único. Os valores constantes do Anexo Único serão reajustados anualmente, 
todo mês de janeiro, mediante ato do Chefe do Poder Executivo com base no Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA ou outro que venha substituí-lo, com 
base nos últimos 12 meses. 

Art. 4º - As licenças e autorizações ambientais emitidas pelo órgão ou entidade municipal 
competente ou ainda, por Consórcio público de que este faça parte, referente as atividades 
ambientais de sua competência ou que lhe forem delegadas por Resolução do Conselho 
~stadual do Meio Ambiente - CEMA ou por outros atos ou instrumentos de 
Orgão/Entidade Ambiental Estadual ou Federal, são: 
I - Licença Prévia - LP; 
II - Licença de Instalação (LI) e sua respectiva Renovação (RLI); 
III - Licença de Operação (LO) e sua respectiva Renovação (RLO); 
IV - Licença Ambiental Simplificada - LAS e suas respectivas renovações; 
V - Licença Ambiental Unificada- LAU e suas respectivas renovações; 
VI - Licença Ambiental de Regularização; 
VII - Licença Ambiental de Ampliação; 
VIII- Autorização Ambiental - AA; 
IX - Autorização de Intervenção Florestal - AIF. 

Art. 5° Os serviços ambientais que também dependerão do pagamento da taxa ambiental 
municipal são: 
I - Vistorias técnicas ou fiscais para fins de licenciamento, autorização, avaliação ou 
dispensa ambiental; 
II - Análise de Estudos, Projetos e Laudos Ambientais; 
III - Emissão de Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental Municipal; 
V - Emissão de Certidão Negativa de Débito Ambiental junto ao Município; 
VI - Emissão de Permissões, Outorgas, Registros ou outras licenças não compreendidas 
entre as estabelecidas no art. 3° desta Lei, desde que sejam de competência municipal e 
refiram-se a questões ambientais; 
VII _ Inspeção Florestal não decorrente de processos/pedidos de licenciamento, 
autorização ou dispensa; 
VIII - Inspeção/vistoria em obra, empreendimento, atividade ou imóvel, a requerimento 
do interessado, para fins ambientais, diverso do previsto no inciso I deste artigo. 
IX - Emissão de Laudos, Pareceres ou Informação Técnica decorrentes de processo de 
licenciamento, autorização ou dispensa ambiental; 
X - Emissão de Laudos, Pareceres ou Informação Técnica, não decorrente de processos 
de licenciamento, autorização ou dispensa de licenciamento ambiental. 
XI - cópias ou impressões de processos ou partes deles. 

Art. 6º Para o lançamento da Taxa Ambiental municipal serão considerados: 

, -PUBLICADO NO JORNAL 1 

O REGIONAL . N. ESPERANÇA 

EDIÇÃO Nº~30\-ôPAG. Nº 2)5° . 
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l - no c~o de processos de licenciamento e Autorizações ambientais, o custo do serviço de análise dos Estudos, Projetos. Laudos e documentos exigidos em cada caso, mais o custo da vistoria e da emissão do documento de Licença/Autorização, ainda que negativo; 11 - no caso de emissão de Certidões e Declarações, inclusive a de Dispensa, o custo da vistoria técnica, se houver, mais o custo pela emissão do documento, ainda que negativo; lll - no caso de vistorias ambientais e inspeções florestais para fins diversos do processo de licenciamento, autorização ambiental ou emissão de Declaração de Dispensa, o custo da vistoria. nos termos do Anexo I desta Lei e a elaboração do Laudo ou Parecer técnico; lV - No caso de análise técnica de Projetos, Estudos, Laudos ambientais, para fins diversos do Licenciamento, Autorização ou Dispensa Ambiental, o custo do serviço da análise técnica estabelecido para cada tipo de Estudo, Projeto ou Laudo, considerando a quantidade de análises feitas no mesmo documento e a quantidade de técnicos envolvidos na análise. mais o custo da realização de vistoria in loco, se houver. 
V - no caso de cópias de processos de Licenciamento, Autorizações ou Dispensas, de Infrações Administrativas ou outros de natureza ambiental, o custo da impressão ou da fotocópia de cada página. 
VI - no caso de segunda via de Laudos, Pareceres, Licenças, Autorizações, Certidões ou outros documentos similares, o custo da impressão ou fotocópia do documento, conforme o caso. 

§ 1 º A taxa ambiental municipal é devida no ato do protocolo do requerimento do serviço ambiental pelo interessado e sem a comprovação de pagamento da mesma, o requerimento não será protocolado. 

§ 2º O prazo para recolhimento será o constante no documento de arrecadação. 

§ 3° A taxa ambiental municipal será lançada com base em enquadramento prev10 declarado pelo requerente e não será restituída ou reaproveitada em outros processos. por ato decorrente de erro do Requerente ou de quem o representa. 

§ 4º No caso de ser necessária a avaliação de projetos complementares. reanálise de Projetos, Estudos, Laudos, Relatórios e/ou vistorias complementares, será devido o pagamento de taxa complementar, de acordo com planilha de serviços elaborada pelo técnico responsável, no ato de emissão da Licença, sendo que esta ficará condicionada ao pagamento da taxa complementar. 

§ s•) Fica dispensado o pagamento de taxas r~lacionadas a extração de cópia _de processos, de documentos ou de pedidos de segunda via quando a resposta ao requemnento se der alravés d~ sistema wehlon-lint!. 

Art. 7º A tax,l ambiental municipal, será calculada dt! acordo com os critérios estabelecidos nas tahclas cont idas no An~xo Único desta lei. 

§ 1" < ):,; ~ritérios de dkulo da taxa amhicntal municipal_, arinm. q~andt1 se trotar de procc~so 1.k liú•nc1amt!ntn. :tutorizaçiio ou dispc.·nsa amh1~ntal conlonlll'. o pt)fk e o potcncinl poluidor do cmprccndim~nto, ati, idad~ ou ohm ohy .. ·to d11 Ri:quçnm~nto. 

§ 2" < >i- puriimcin,s par.1 d~liniç~o do porti: e do pulc.'m:ial poluidor di: que tmrn 1) ~ '' clc~h.· artigo rMfü, cktini<le1s no A1wx1 1 í111H.'1l dc~t.1 lei. o::_ 
o t4• ,\\_j_' 
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§ 3º Para fins de fixação do valor da taxa de vistoria de empreendimentos imobiliários, 
das autorizações ambientais para movimentação de terra, depósito de resíduo da 
construção civil e demolição, manutenção de estradas rurais, da autorização de 
intervenção florestal , das atividades agropecuárias, silviculturais, de saneamento e 
infraestrutura e dos empreendimentos de comércio ou serviços licenciados na fase de 
concepção ou localização, independentemente da modalidade da licença, considerar-se-á 
sempre a área total do imóvel objeto de análise, nos termos do estabelecido nas Tabelas 
III, IV e V do Anexo único desta Lei, conforme o caso. 

§ 4º Caso, durante a análise dos documentos apresentados, fique demonstrado que as 
informações para enquadramento do requerimento, nos termos do estabelecido no § 1 º 
deste artigo, prestadas pelo requerente ou seu representante legal, são falsas, omissas ou 
errôneas, será lançada de ofício a diferença da Taxa Ambiental, para recolhimento em 
prazo estabelecido em regulamento específico, sob pena de arquivamento do processo, 
além da aplicação das medidas cabíveis quanto a responsabilidade administrativa, civil e 
criminal pelo fato. 

§ 5° Caso o lançamento da taxa, devido ao tipo de Requerimento ou insuficiência de 
dados/infom1ações não seja possível preliminarmente, poderá ser feito após a realização 
do trabalho, porém, a emissão de documento de resposta, fica condicionada a 
comprovação do recolhimento da mesma. 

Art. 8º- Aplica-se à Taxa prevista na presente lei, no que couber, a legislação tributária 

do Município de Itaguajé. 

Art. 9º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Edifício da Prefeitura Municipal Itaguajé/Pr. 
Em 17 de Dezembro de 202 

PUBLICADO NO JORNAL 
O REGIONAL - N. ESPERANÇA 

EDIÇÃO Nd3'f,t. PAG. N•Â!1.:.,_ 
eM.J_:5,./ ~ ~ / _zpii_ 
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ANEXO ÚNICO 

TABELA DE COMPOSIÇÃO DE VALORES PARA COBRANÇA DE 

SERVIÇOS AMBIENTAIS A CARGO DO MUNICÍPIO DE ITAGUAJÉ 

DA TAXA AMBIENTAL PRELIMINAR 1 

l - PARA A COMPOSIÇÃO DO VALOR DA TAXA AMBIENTAL A SER 

COBRAllA NOS PROCESSOS DE LICENCIAMENTO, AUTORIZAÇÃO E 

DISPENSA AMBIENTAL, INCLUSIVE NA RENOVAÇÃO, QUANDO COUBER, 

SERÁ CONSIDERADO O SEGUINTE CÁLCULO: 

Valor da Taxa= A+ B+ C 

A - compreende o custo da análise técnica e da análise documental em cada requerimento; 

B - compreende o custo da vistoria/inspeção ambiental; 

C - compreende o custo de emissão do documento de Licença, Autorização, Dispensa. 

l.a) DA ANÁLISE TÉCNICA: 

OS VALORES COBRADOS POR ANÁLISE TÉCNICA e DOCUMENTAL EM 

CADA PROCESSO DE LICENCIAMENTO/AUTORIZAÇÃO LEVARÃO EM 

CONTA: 

A) A hora profissional despendida na análise. 

B) A quantidade de profissionais que analisaram o processo, incluindo análise 

documental do Requerimento. 

C) O custo de análise2 de cada Estudo, Projeto Laudo ou Mapas, determinado para o 

licenciamento ambiental em questão considerando-se o critério de potencial 

poluidor do empreendimento/atividade, conforme estabelecido nas tabelas I e II. 

TABELA I POTENCIAL POLUIDOR DE 

EMPREENDIMENTOS/ A TIVIDADES3 

a) pequeno potencial os empreendimentos/atividades que gerem apenas uma 

oluidor ti olo ia de resíduos de acordo com suas características 

1 Considera-se preliminar pois cobrada preliminarmente ao Protocolo do pedido de Licença ou Autorização, 

com base nas declarações feitas pelo Requerente, nos termos do disposto no art. 6º, §§ 1 º e 3º. 

2 Os Estudos, Projetos, Mapas e Laudos necessários para cada modalidade de Licenciamento ou 

Autorização scrt'lo estabelecidos em normativas específicas dos órgãos ou entidades competentes. 

1 O potencial poluidor de uma atividade ou empreendimento será avaliado a depender da_ quantidad~ e 

característica~ físicas dos resíduos gerados e é considerado para computar o tempo despendido na análise 

do processo, bem corno, para definir a quantidade de Estudos, Projetos e similares exigi PUBLICADO NO JORNAL ,: 

o REGIONAL - N. ESPERANÇA k 

EDIÇÃO Nº ½'i~G. Nº~ t 

EM ~8\ / _11,,, ~ . 
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lfHi ,~ws ,, ,i,,wk ,pi•. 11 fl,, !:$1-. f,;11,;tf,, J1, \f1lw/f111 l,dtf11r.1 11111
1

, 

Cl11MN 1, ul/:111 d, 1 t,f;j(/ ,li I l-i1·11,iffi,i1 ,, 

b) médio 
poluidor 

pot.cnciHI 1,:{ <;11lJ1J1.1,11d i11 J• ;11l11~ ' JW, w ,11,111 1,i11ítt 1!1r 1'111H i11 r', Ju:~íH (1, 
r,:i,f d 1111t-;, ~1,guwl1 1 ~w111 p11:,1,IJ,.,,l1tl k11i. fiti-11...fl'; t ,U ( ;111 vt~;tu, 
/ l;hfdi111~ di1M,t· f 11lf- 111 dl) l~ l'Jrl/J t#11Jll/1rf11, 

TABELA li CI Jt,;'J () m; MIÁ J,l f11', ,, f'I. M1 
f. ,,r, 

PRO,JF,TO/ESTIJOOS/MAl'A ~ 1". J,A r Jl)Ot-{ J•/,J'I',' ÍJrJt 'O'i' 

MAPA PLAl ~IAl ,' lltA(•,'11 1 11 l; 1 l' t 'J'1)1I/ 

1 COMPLETO -
PGRS - Plano de Oerc11cía 1nu 11J, d1, J1 1;:-,fdu1 1~ 1 11 ~, 'Jl, ,(Jl ) 

(serviços1 comérc~ indó. 
PGRCC - Plano de 

1,fría ~ ')11 (id1; J ! 
< ,<;r1,;,1wí:111v.;11l11 ili, 1 Jl h,, 1//1/1'1 

'i vil Resíduos da Co!!_'>l.!:_U<;iln < 
PAC - Plano Ambiental <l i.; C\ 111 1it1 w;lln t ,vi l ,, ~, J 'Jí,,'111 

com PGRCC íá inclu~ 
PCPA SfMPLIFICADO - J1 J,11iq d1; <,r;nt,,,J,~ 

mplíflcH.d,, de Pnluicão Ambíentnl Si 
HJI() 11<: ( ~l11)lfl)I ~ d,! PCPA COMPLP:1'0 - PI 
pleto Poluição Ambiental Com 

Plano de Arborização Ud ) :cJIJ:1 

Plano Básico Ambie11L~I 

Plano de Controle Amhi, 

RelaLórío Ambíentnl Pré 
Projeto/Laudo de Tratam 

vío - Jl AI' 
- t..:J~Ío d,! 1rnw;nl 1;1, 

Proieto Executivo Prelím D1nr 
ÚHI ÍCO Laudo de Tratamento Ac 

Proposta Técnica Amhíe ntal 

--
Projeto de f nt.crvençã-0 o 

Laudo de Emi 11R[c> Oa•,rn ;a, 

Projeto de Recuperaçãn e 
- PRAD ~ 

1' ~1 1,f,,'Jf/ 

!<1, l 'J?,/Jl/ 

1'1, 'Jf1 ,'JI/ 

J' ~) j'JZ,(/1/ 

Pt 3~1 / 1<1 

,,~, -~~-1,,,l/ 
11 1, l 'J?..' 111 

JI ii 1)(1,'J(/ 

JI \ IJ(1 ,l/l/ 

111, 'Jf, ,t)(J 

P~1 JLJ1,,{J(/ 

l"L ILJ?.,'iCJ 

11~, l 1J?..(I(> 

1 
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Análise Documental do Requerimento 

Demais projetos e estudos ambientais 
R$ 48,00 
de acordo com cálculo estabelecido 
pelos técnicos do órgão ambiental 
responsável, considerando-se a 
quantidade de técnicos envolvidos na 
análise e de horas despedidas na análise 
(pelo potencial poluidor do 
empreendimento/atividade). 

l.b) DA VISTORIA/INSPEÇÃO: 

O CUSTO DA VISTORIA TÉCNICA OU INSPEÇÃO, NOS PROCESSOS DE 
LICENCIAMENTO, AUTORIZAÇÃO OU DISPENSA AMBIENTAL, EXCETO 
PARA PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E AUTORIZAÇÕES DE 
INTERVENÇÃO OU MANEJO FLORESTAL, SERÃO COBRADOS, 
CONSIDERANDO-SE O POTENCIAL POLUIDOR, NOS TERMOS DA TABELA 
I DESTE ANEXO, O PORTE DO EMPREENDIMENTO OU OBRA OBJETO DO 
REQUERIMENTO, CONSIDERANDO A TABELA III E A HORA TÉCNICA 
DESPENDIDA NA VISTORIA/INSPEÇÃO, CONFORME VALORES 
ESTABELECIDOS NA TABELA IV .. 

TABELA ID - QUANTO AO PORTE DO EMPREENDIMENTO 

a) pequeno porte aqueles com área total de até l .000m2
. 

b) médio oorte aqueles com área total de I00im2 a S.000m2
• 

c) (!fande porte acima de 5.000 m2
• 

• TABELA IV - COMPOSIÇÃO DO CUSTO DA VISTOR!AIINSPEÇÃ0 NOS 
PROCESSOS DE LICENCIAMENTO, AUT0RIZAÇA0 E DISPENSA 
AMBIENTAL, EXCETUADO~ OS LICENCIAMENTOS PARA 
EMPREENDIMENTOSIMOBILIAIROS 

POTENCIALP0LUID~ PEQUENO MÉDIO 

PORTE • Pequeno R$ 48,00 R$ 73,00 

Médio R$ 76,00 R$ 96,00 

Grande R$ 96,00 R$ 144,00 

0 CUSTO DA VISTORIA TÉCNICA ou INSPEÇÃO, NOS PROCEss9s DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARl9S 
E AUTORIZAÇÕES DE INTERVENÇÃO OU MANEJO FLORESTAL SF;RAO 
COBRADOS, CONSIDERANDO-SE EXCLUSIVAMENTE A AREA 
VISTORIADA, CONFORME TABELA V ABAIXO: _ __,.._,. 

1-rir 
·, J}"j l,pp.G. N' 
~ EDIÇÃO N'~ 'Ü I ),'!_ 

\ ...... '=.~~~ ' 



~~EFEITURA M~~!~r~,~;4L DE ITAGUAJ~ 
ven1 a governador Lupion 605 

----------------------- , - Fone (Oxx44) 3332 1222 - Telefax 3332 1283 
------- CNPJ 76.970.359/0001 -53 ---------_____ .,. __________ .., ___ _ 

TABELA V_ CUSTO D 
PROCESSOS DE LICENC~A~ISTORIA/INSPEÇÃO TÉCNICA/FISCAL EM 

EMPREENDIMENT E~TO, AUTORIZAÇÃO OU DISPENSA DE 
FLORESTAL OS IMOBILIAIROS .E DE INTERVENÇÃO OU MANEJO 

a) Até 5.000 m 2 da área R$ 96,00 
b) De S.00l m2 até 1,0 hectares de área R$ 144.00 
e) De l ,0 hectares de área a 2 O hectares R$ 192.00 
d) Acima de 2,0 hectares ., R$ 192,00 + R$ 48,00 a cada 0,5 

e) Nos casos de Intervenção Florestal pontual5 em 
há ou fracão de área adicional. 
R$ 48,00 

imóvel urbano de até l .000m2 

l.c) DA EMISSÃO DO DOCUMENTO: 

O custo para emissão da Licença específica será considerado com base na hora técnica 

despendida na sua elaboração, considerando, Parecer Conclusivo sobre o Requerimento 

e inclusão de Condicionantes e será o constante da Tabela VI: 

TABELA VI - CUSTO DA EMISSÃO DE LICENÇA, AUTORIZAÇÃO E 

DISPENSA: 

Licenças em geral e renovações; Autorização R$ 30,00 

Ambiental; Autorizacão Florestal 

Dispensa de licenciamento R$ 20,00 

II-OUTROS SERVIÇOS AMBIENTAIS INDEPENDENTES DO PROCESSO DE 

LICENCIAMENTO: 

O Custo para emissão de Certidões, Declarações, cópias de processos ou de documentos, 

inspeção in loco, avaliações, análises técnicas e elaboração de Laudos ou Relatórios, 

independente de processo de licenciamento ou de autorização ambiental está estabelecido 

na tabela VII abaixo e levará em conta o custo de análise documental (Tabela II), se 

cabível ao caso e a emissão do documento pelo setor competente. 

TABELA VI -CUSTO DE OUTROS SERVIÇOS AMBIENTAIS: 

Certidão de Regularidade ambiental e Similares R$ 58,00 

Declaração Negativa de Débitos ambientais e R$ 58,00 

simjlares 
Cópias de processos e documentos (impressos) Impressão colorida - R$ 1,00 por 

cóoia 
-

~ Para pedidos de Autori,a1;ão dl! corte pontual (até 5 indivíduos) de espécies arbóreas em imóveis , 

urhanos, que nOo e~1cja localii.ado em Area de Prt·servação Pennanente, Unidade d~ Conservação, An~a 

Vl.'Hk 111hana, Kcrnanesc1:ntcs Florcstai,; ou outras án:as de especial prote1,·ão ambiental. _ _.;.~.--::c':'Aon':on°NN:ÕO~JÍOO~R;lN~A~Ll 
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Có ias de rocessos e documentos fotocó ia 
Elaboração de Laudo ou Informação Técnica 
Pareceres, Relatórios e similares 

Impressão preto e branco - R$ 

ia 
+ o valor da 

vistoria/i~speção ( conforme tabela 
IV ou se for o caso. 

Requerimentos de vistoria/inspeção independentes de processos de Licenciamento, 
Autorização ou Dispensa, para fins de elaboração de Parecer Técnico ou não. serão 
aplicados os valores das Tabelas IV ou V, a depender do caso. 
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