INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 12
CERTIDÃO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL PARA
CONDOMÍNIOS, HOTELARIA E CONJUNTOS HABITACIONAIS.
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1.

Objetivos

Disciplinar o processo de cadastramento ambiental de atividades, conforme Tabela 1, localizadas
no município de Blumenau, que são abaixo dos limites passíveis de licenciamento ambiental,
assim definidas na Resolução do CONSEMA nº 99, de 05 de maio de 2017, anexo único, capítulo
III, conforme modelos e instruções na Resolução do CONSEMA nº 98, de 05 de maio de 2017,
que não possuam Instrução Normativa específica.
Tabela 1 - Atividades Sujeitas a Licenciamento Ambiental (IN 14)
Código CONSEMA

2.

Descrição

71.11.01

Condomínios de casa ou edifícios residenciais.

71.11.02

Atividades de hotelaria.

71.11.03

Condomínio em áreas rurais.

71.11.05

Conjuntos habitacionais destinados à população de baixa renda.

71.11.06

Condomínios comerciais horizontais ou verticais.

71.11.07

Condomínios de edifícios de uso misto (comercial, residencial, serviços)

Instrumentos do Processo de Cadastramento Ambiental

Cadastro Ambiental: é o procedimento que gera uma Declaração de Atividade Não Constante
ou uma Certidão de Conformidade Ambiental.
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A Certidão de Conformidade Ambiental possui prazo de validade de acordo com a Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) do profissional contratado podendo ter validade máxima de até
04 (quatro) anos, e cadastra atividades com porte abaixo dos limites fixados para licenciamento
ambiental no município de Blumenau, de acordo com a Resolução CONSEMA nº. 99, de 2017,
Anexo ÚNICO, Capitulo III, com a apresentação da Declaração de Conformidade Ambiental
(Resolução CONSEMA nº. 98, de 2017) e também as atividades que não constam nesta mesma
Resolução CONSEMA nº. 99, de 2017, mediante apresentação de Declaração de Atividade Não
Constante (Resolução CONSEMA nº. 98, de 2017).

3.

Etapas do Processo de Cadastramento

Pessoas físicas ou jurídicas e as entidades das administrações públicas federal, estadual e
municipal, cujas atividades utilizem recursos primários ou secundários e possam ser causadoras
efetivas ou potenciais de poluição ou de degradação ambiental.
O procedimento de cadastro ambiental obedecerá às seguintes etapas:
• Cadastramento do empreendedor e do empreendimento junto ao protocolo da FAEMA;
• Requerimento do cadastro pelo empreendedor, acompanhado dos documentos pertinentes;
• Análise pela FAEMA dos documentos apresentados e a realização de vistorias técnicas,
quando necessárias;
• Emissão da Certidão de Conformidade Ambiental ou Declaração de Atividade Não Constante.
4.

Instruções Gerais

4.1. Nas faixas marginais dos recursos hídricos existentes na área mapeada para implantação
do empreendimento, deve ser respeitado o afastamento mínimo previsto na legislação
vigente.
4.2. Quando da necessidade de utilização de jazidas de empréstimos e áreas de bota-fora, fora
da área do empreendimento, as mesmas são objeto de licenciamento ambiental específico.
4.3. Os empreendimentos/atividades geradores de efluentes líquidos são obrigados a instalar
caixa de inspeção.
4.4. A alteração de titularidade do empreendimento/atividade deve ser comunicada à FAEMA,
com vistas à atualização dessa informação, deve ser solicitada via processo administrativo
protocolado junto ao setor de protocolo da FAEMA, com vistas à atualização dessa
informação no processo administrativo e na Certidão ou Declaração concedida, conforme
Instrução Normativa específica.
4.5. O profissional que subscreve a Declaração de Conformidade Ambiental ou o empreendedor
que subscreve a Declaração de Atividade Não Constante é responsável pelas informações
apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.
4.6. A solicitação de cadastramento é protocolada via digital, podendo protocolar documentação
física junto ao setor de protocolo da FAEMA, quando for solicitada a complementação.
Realizando a entrega da documentação completa listada na presente Instrução Normativa e
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4.7.
4.8.

4.9.
4.10.

do comprovante de pagamento da taxa para análise e execução dos serviços prestados pela
FAEMA.
Os arquivos de texto e estudos ambientais, devem ser redigidos em português, apresentar
tamanho de folha A4 (210mm x 297mm) e serem entregues em formato pdf texto.
As plantas e mapas devem seguir as Normas Brasileiras (ABNT), com unidades do Sistema
Internacional de Unidades e podem ser entregues no formato pdf texto ou físicas quando
solicitado complementação.
Os arquivos contendo imagens devem ser entregues em formato .pdf, .jpg ou .png.
A FAEMA coloca-se ao dispor dos interessados para dirimir possíveis dúvidas decorrentes

da análise dos documentos apresentados em acordo com esta instrução normativa e que
necessitam de esclarecimentos e complementações que não tenham sido satisfatórias.
4.11. Solicitação de esclarecimentos e complementações pela FAEMA em decorrência da vistoria
e/ou análise dos documentos, quando necessário, podendo haver a reiteração, uma única
vez, caso os esclarecimentos e complementações não tenham sido satisfatórios.
5.

Instruções Específicas

5.1. A certidão de conformidade ambiental não constitui autorização ambiental prévia na forma
da Lei Federal nº 6.938/1981.
5.2. A Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) deve fazer menção à Declaração de
Conformidade Ambiental, bem como ao parâmetro de enquadramento de porte do
empreendimento/atividade: (de Acordo com o Anexo 3).
5.3. A FAEMA não assume qualquer responsabilidade pelo não cumprimento de contratos
assinados entre o empreendedor e o projetista ou consultor, nem aceita como justificativa
qualquer problema decorrente desse inter-relacionamento.
5.4. O projeto das instalações de coleta e tratamento de efluentes deverá atender as diretrizes e
padrões legais de lançamento de efluentes, bem como a determinação da eficiência dos
sistemas de controle ambiental dar-se-á através de laudos laboratoriais dos parâmetros
pertinentes a atividade, segundo legislação vigente.
5.5. O empreendedor deve expor, em local visível no próprio empreendimento, a Certidão e
Declaração concedida.
5.6. As atividades geradoras de efluentes líquidos ficam obrigadas a instalar caixa de inspeção,
bem como apresentar os projetos de controle ambiental com respectivas ARTs.
6.

Documentação Necessária para o Cadastramento
a)

b)

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e / ou de Função Técnica (AFT) do
profissional responsável pela Declaração de Conformidade Ambiental com o comprovante
de pagamento;
Cópia da Transcrição ou Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis atualizada (no
máximo 90 dias);
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c)

d)
e)
f)
g)

Declaração de Conformidade Ambiental, para atividades constantes na listagem da
Resolução CONSEMA nº 99 de 5 de maio de 2017, Anexo Único, Capitulo III, mas que por
questão de estar abaixo do parâmetro para o licenciamento. (ver modelo no Anexo 3);
Planta de situação aprovada pelo órgão competente ou alvará de construção;
Procuração para representação do interessado, com firma reconhecida. Acompanhado de
RG e CPF.
Registro Geral - RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF, ou Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica - CNPJ e contrato social ou similar do requerente.
Requerimento de Cadastro Ambiental para retirada da Certidão de Conformidade
Ambiental e da Declaração de Atividade Não Constante e confirmação de localização do
empreendimento segundo suas coordenadas planas (UTM). (Ver modelo Anexo 1).

A elaboração dos projetos e a operacionalização do empreendimento devem atender ao
disposto nas Normas Brasileiras (ABNT) ou as que vierem a substituí-las e demais instruções
específicas aceitas pela FAEMA;
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