INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 11
Licenciamento Ambiental de Atividades Industriais
Disciplina o processo de licenciamento ambiental de atividades industriais localizadas no
município de Blumenau e passíveis de licenciamento ambiental municipal, assim definidas
no anexo único da Resolução do CONSEMA n° 99 de 05 de maio de 2017, e suas
alterações, ou outras que vierem a substituí-las e que não possuam Instrução Normativa
específica.
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1.

Objetivos

Estabelecer o procedimento e a documentação necessária ao processo de licenciamento
ambiental e estabelecer critérios para apresentação dos planos, programas, projetos e
estudos ambientais para atividades industriais passíveis de licenciamento ambiental
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municipal, de acordo com o anexo único da Resolução CONSEMA N° 99 de 2017, e suas
alterações, ou outras que vierem a substituí-la.
2.

Licenciamento ambiental

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a
localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades que
utilizam recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou
daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando
as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso
(Resolução CONAMA nº. 237 de 1997).
3.

Licença ambiental

Ato administrativo pelo qual o órgão ambiental competente, estabelece as condições,
restrições e medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar, ampliar, reformar e
operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas
efetiva ou potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental (Resolução CONAMA nº. 237 de 1997).
4.

Empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental

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.
5.

Instrumento legal do processo de licenciamento ambiental

O órgão ambiental municipal, no exercício de sua competência, expedirá as seguintes
licenças:
5.1.

Licença Prévia (LP): Concedida na fase preliminar do planejamento do
empreendimento ou atividade, aprovando sua localização e concepção, atestando a
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a
serem atendidos nas próximas fases de implementação, não sendo passível de
renovação (Resolução CONAMA 237 de 1997, art. 8°, inciso I e Lei Complementar
Municipal n° 747 de 2010, art. 21, inciso I);

5.2.

Licença de Instalação (LI): Autoriza a instalação do empreendimento ou atividade de
acordo com as especificações constantes dos planos, programas e projetos
aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes,
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das quais constituem motivo determinante, não sendo passível de renovação.
(Resolução CONAMA 237 de 1997, art. 8°, inciso II e Lei Complementar Municipal
n° 747 de 2010, art. 21, inciso II);
5.3.

Licença de Operação (LO): Autoriza a operação do empreendimento ou atividade,
após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores,
com as medidas de controle ambiental e condicionantes determinados para a
operação, sendo passível de renovação (Resolução CONAMA 237 de 1997, art. 8°,
inciso III e Lei Complementar Municipal n° 747 de 2010, art. 21, inciso III).

5.4.

Autorização Ambiental (AuA): As atividades constantes no anexo único da
Resolução CONSEMA N° 99 de 2017, e suas alterações, ou outras que vierem a
substituí-la, serão passíveis de Autorização Ambiental que seguirá o disposto em
Instrução Normativa específica.

5.5.

Certidão de Conformidade Ambiental, para atividades que estão abaixo do porte nas
Resoluções CONSEMA Nº 98 e 99 de 2017 e Declaração de Atividade Não
Constante, para atividades que não constam nas Resoluções CONSEMA Nº 98 e 99
de 2017.

6.

Instrumentos técnicos utilizados no processo de licenciamento ambiental

A seguir são apresentados os instrumentos técnicos utilizados nos processos de
licenciamento ambiental:
•

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo relatório de Impacto Ambiental
(EIA/RIMA)

•

Estudo Ambiental Simplificado (EAS)

•

Relatório Ambiental Prévio (RAP)

•

Estudo de Conformidade Ambiental (ECA)

•

Plano de Monitoramento dos Sistemas de Controle Ambiental

•

Planos e Programas Ambientais

•

Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD)

•

Estudo de Análise de Riscos
3

•

Plano de Ação Emergencial

•

Plano de Remediação

•

Estudo hidráulico/geológico

•

Projetos de Controle Ambiental

Os instrumentos técnicos a serem apresentados deverão seguir os termos de referência
de cada modalidade.

7.

Instrumentos técnicos utilizados no licenciamento dos empreendimentos e
atividades

7.1.

Relatório Ambiental Prévio (RAP)

As atividades industriais constantes no anexo único da Resolução CONSEMA N° 99 de
2017, e suas alterações, ou outras que vierem a substituí-la, acompanhadas da sigla
“RAP” ao lado do porte da atividade, necessitam da elaboração de Relatório Ambiental
Prévio, conforme Termo de Referência específico, disponibilizado no sítio eletrônico oficial
do município de Blumenau, a ser apresentado na fase de requerimento da Licença Prévia.

7.2.

Estudo Ambiental Simplificado (EAS)

As atividades industriais constantes no anexo único da Resolução CONSEMA N° 99 de
2017, e suas alterações, ou outras que vierem a substituí-la, acompanhadas da sigla
“EAS” ao lado do porte da atividade, necessitam da elaboração de Estudo Ambiental
Simplificado, conforme Termo de Referência específico, disponibilizado no sítio eletrônico
oficial do município de Blumenau, a ser apresentado na fase de requerimento da Licença
Prévia.
7.3.

Estudo de Impacto Ambiental (EIA)

As atividades tipo “V” constantes no anexo único da Resolução CONSEMA Nº 99 de
2017, e suas alterações, ou outras que vierem a substituí-la, acompanhadas da sigla
“EIA” ao lado do porte da atividade. Necessitam da elaboração de Estudo de Impacto
Ambiental, conforme Termo de Referência específico, disponível no sítio eletrônico da
FATMA, a ser apresentado na fase de Licença Prévia.
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7.4.

Estudo de Conformidade Ambiental (ECA)

De acordo com o disposto na Resolução CONSEMA Nº 98 de 2017, art. 20, o
licenciamento ambiental de regularização necessita da elaboração do Estudo de
Conformidade Ambiental, conforme Termo de Referência específico, disponibilizado no
sítio eletrônico oficial do município de Blumenau, a ser apresentado por ocasião da
solicitação da licença ambiental de regularização. O nível de abrangência do Estudo de
Conformidade Ambiental guardará relação de proporcionalidade com o estudo técnico
utilizado no licenciamento da atividade.

8.

Etapas do processo de licenciamento ambiental

O procedimento de Licenciamento Ambiental obedecerá às seguintes etapas:
8.1.

Protocolo do processo de licenciamento ambiental junto ao setor de protocolo da
FAEMA ou pelo sitio eletrônico FAEMA DIGITAL, acompanhado de todos os
documentos necessários para a(s) licença(s) pretendida(s) e do comprovante de
pagamento do preço para análise e execução dos serviços prestados pela FAEMA;

8.2.

Análise pela FAEMA dos documentos apresentados;

8.3.

Realização de vistoria(s) técnica(s);

8.4.

Relatório de vistoria;

8.5.

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;

8.6.

Emissão de parecer jurídico quando necessário;

8.7.

Emissão de parecer técnico conclusivo com manifestação favorável ou contrária a
emissão da licença ambiental;

8.8.

Deferimento ou indeferimento do pedido de Licenciamento Ambiental pelo gerente
do setor.

9.

Documentação necessária para o licenciamento ambiental

5

9.1

Licença Prévia

9.1.1.

Requerimento de licença ambiental conforme modelo disponível no sítio eletrônico
oficial do município de Blumenau;

9.1.2.

Consulta de viabilidade urbanística e ambiental para construir realizada junto a
PMB, oficial;

9.1.3.

Procuração com firma reconhecida para representação do interessado junto a
FAEMA, acompanhado do RG e CPF do procurador, quando não for o requerente
ou sócio administrador da empresa o responsável pelos trâmites do processo,
conforme modelo disponível no sítio eletrônico oficial do município de Blumenau;

9.1.4.

Estudo Ambiental para as atividades relacionadas no anexo único da Resolução
CONSEMA N° 99 de 2017, e suas alterações, ou outras que vierem a substituí-la,
elaborado de acordo com seu respectivo termo de referência; ou formulário de
licença prévia, somente para empreendimentos e/ou atividades cujo porte dispense
a elaboração de estudos ambientais. O formulário deve ser devidamente
preenchido conforme modelo e instruções de preenchimento disponíveis no sítio
eletrônico oficial do município de Blumenau;

9.1.5.

Registro Geral - RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF, se pessoa física, ou
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, se pessoa jurídica;

9.1.6.

Contrato social ou similar do requerente, se pessoa jurídica;

9.1.7.

Certidão de inteiro teor atualizada, no máximo 90 dias, da matrícula do imóvel,
fornecida pelo cartório de registro de imóveis;

9.1.8.

Não sendo o interessado o proprietário, apresentar título que confere direito a sua
utilização com expressa declaração do proprietário, concordando com a instalação
da atividade ou empreendimento, com firma reconhecida;

9.1.9.

Anteprojeto do empreendimento (desenho representativo com a definição das
dimensões, cotas altimétricas e distribuição dos espaços) especificando os
equipamentos e sistemas de monitoramento, proteção e controle ambiental a
serem implantados, Áreas de Preservação Permanente - APP, áreas verdes,
reserva legal, cursos de água, nascentes, cobertura florestal, e demais aspectos
relevantes, elaborado por profissional(is) legalmente habilitado(s);

9.1.10.

Cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao
empreendimento/atividade.
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9.1.11.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de todos os estudos, projetos e
planos apresentados;

9.1.12.

Publicação do pedido de licença, em jornal de grande circulação no município de
Blumenau, quando se tratar de empreendimentos enquadrados como sendo de
médio e grande porte, de acordo com o art. 42 da Lei Estadual 14.675 de 2009.

9.2.

Licença de Instalação

9.2.1.

Requerimento de licença ambiental conforme modelo disponível no sítio eletrônico
oficial do município de Blumenau;

9.2.2.

Consulta de viabilidade urbanística e ambiental para estabelecer, oficial;

9.2.3.

Licença Prévia – LP dentro do prazo de validade;

9.2.4.

Atestado de aprovação de projeto expedido pelo Corpo de Bombeiros;

9.2.5.

Procuração com firma reconhecida para representação do interessado junto a
FAEMA, acompanhado do RG e CPF do procurador, quando não for o requerente
ou sócio administrador da empresa o responsável pelos trâmites do processo,
conforme modelo disponível no sítio eletrônico oficial do município de Blumenau;

9.2.6.

Registro Geral - RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF, se pessoa física, ou
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, se pessoa jurídica;

9.2.7.

Contrato social ou similar do requerente, se pessoa jurídica;

9.2.8.

Formulário de Licença Instalação - LI, devidamente preenchido conforme modelo e
instruções de preenchimento disponíveis no site (somente para empreendimentos
e/ou atividades cujo porte dispense a elaboração de estudos ambientais);

9.2.9.

Plantas baixas e de situação devidamente aprovada pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, de acordo com a situação “in loco”;

9.2.10.

Projeto executivo dos sistemas de controle ambiental para efluentes líquidos
(industriais e sanitários), atmosféricos, resíduos sólidos e poluição sonora, e
captação e reaproveitamento de águas pluviais para edificações acima de 750m²,
com memorial descritivo e de cálculo;

9.2.11.

Quando se tratar de imóvel atendido pela rede publica coletora de esgoto
apresentar a solicitação de ligação de efluentes sanitários e/ou industriais do
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empreendimento à rede coletora, protocolado na concessionária responsável pelo
serviço.
9.2.12.

Cronograma de obras, execução dos planos, programas e projetos relativos à
instalação do empreendimento ou atividade, e da instalação dos controles
ambientais;

9.2.13.

Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, elaborado
em conformidade com as Resoluções CONAMA relativas à matéria e Lei Estadual
14.675 de 2009;

9.2.14.

Anotação de responsabilidade técnica de elaboração e execução de todos os
projetos, estudos e planos apresentados;

9.2.15.

Publicação do pedido de licença, em jornal de grande circulação no município de
Blumenau, quando se tratar de empreendimentos enquadrados como sendo de
médio e grande porte, de acordo com o art. 42 da Lei Estadual 14.675 de 2009.

9.3.

Licença de Operação

9.3.1.

Requerimento de licença ambiental conforme modelo disponível no sítio eletrônico
oficial do município de Blumenau;

9.3.2.

Alvará da construção;

9.3.3.

Licença de Instalação – LI dentro do prazo de validade;

9.3.4.

Procuração com firma reconhecida para representação do interessado junto a
FAEMA, acompanhado do RG e CPF do procurador, quando não for o requerente
ou sócio administrador da empresa o responsável pelos trâmites do processo,
conforme modelo disponível no sítio eletrônico oficial do município de Blumenau;

9.3.5.

Relatório técnico, conforme termo de referência específico, comprovando o efetivo
cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidas nas licenças
anteriores, elaborado por profissional(is) habilitado(s) acompanhado de registro
fotográfico de todos os aspectos e controles ambientais;

9.3.6.

Inventário de resíduos da construção civil elaborado por profissional devidamente
habilitado, acompanhado dos comprovantes de destinação dos resíduos;

9.3.7.

Plano de monitoramento dos sistemas de controle ambiental, conforme termo de
referência disponível no sítio eletrônico oficial do município de Blumenau;

8

9.3.8.

Registro Geral - RG e Cadastro de Pessoa Física - CPF, se pessoa física, ou
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, se pessoa jurídica;

9.3.9.

Contrato social ou similar do requerente, se pessoa jurídica;

9.3.10.

Atestado de vistoria para funcionamento válido, expedido pelo Corpo de
Bombeiros;

9.3.11.

Fatura de água no endereço alvo do licenciamento emitida no máximo nos últimos
60 dias;

9.3.12.

No caso de terceirização de serviços, anexar contratos e notas fiscais de prestação
de serviço bem como documento da empresa e respectiva licença ambiental,
certidão de conformidade ambiental, declaração de atividade não constante ou
alvará de localização e funcionamento, para atividades não licenciadas ou abaixo
dos limites fixados para o licenciamento ambiental.

9.3.13.

Se o sistema de tratamento de efluentes sanitários for composto de fossa
séptica/filtro anaeróbio, apresentar comprovante de manutenção realizada por
empresa devidamente licenciada, bem como as licenças da empresa de destinação
e de transporte. Caso o lançamento de efluentes líquidos estiver conectado à rede
pública de esgotamento sanitário, apresentar documento comprobatório.

9.3.14.

Contrato para destinação dos resíduos industriais, bem como as devidas licenças
da empresa de destinação final e do transportador;

9.3.15.

Anotação de responsabilidade técnica dos profissionais habilitados para elaboração
e execução de todos os projetos, estudos, relatório técnico e planos apresentados;

9.3.16.

Publicação do pedido de licença, em jornal de grande circulação no município de
Blumenau, quando se tratar de empreendimentos enquadrados como sendo de
médio e grande porte, de acordo com o art. 42 da Lei Estadual 14.675 de 2009.

9.4.

Renovação de licença de operação

9.4.1.

Requerimento de licença ambiental conforme modelo disponível no sítio eletrônico
oficial do município de Blumenau;

9.4.2.

Licença de Operação – LO, válida;

9

9.4.3.

Procuração com firma reconhecida para representação do interessado junto a
FAEMA, acompanhado do RG e CPF do procurador, quando não for o requerente
ou sócio administrador da empresa o responsável pelos trâmites do processo,
conforme modelo disponível no sítio eletrônico oficial do município de Blumenau;

9.4.4.

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ,

9.4.5.

Contrato social ou similar do requerente,

9.4.6.

Atestado de vistoria para funcionamento válido, expedido pelo Corpo de
Bombeiros;

9.4.7.

Alvará de localização e funcionamento expedido pela PMB, válido.

9.4.8.

Fatura de água no endereço alvo do licenciamento emitida no máximo nos últimos
60 dias;

9.4.9.

No caso de terceirização de serviços, anexar contratos e notas fiscais de prestação
de serviço bem como documento da empresa e respectiva licença ambiental,
certidão de conformidade ambiental, declaração de atividade não constante ou
alvará de localização e funcionamento, para atividades não licenciadas ou abaixo
dos limites fixados para o licenciamento ambiental.

9.4.10.

Comprovantes de destinação e transporte dos resíduos gerados no processo
produtivo, acompanhados do contrato para destinação dos mesmos, bem como as
devidas licenças da empresa de destinação e do transportador;

9.4.11.

Se o sistema de tratamento de efluentes sanitários for composto de fossa
séptica/filtro anaeróbio, apresentar comprovante de manutenção realizada por
empresa devidamente licenciada, bem como as licenças da empresa de destinação
e de transporte. Caso o lançamento de efluentes líquidos estiver conectado à rede
pública de esgotamento sanitário, apresentar documento comprobatório.

9.4.12.

Relatório técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e
condicionantes estabelecidas nas licenças anteriores, elaborado por profissional(is)
habilitado(s) acompanhado de registro fotográfico de todos os aspectos e controles
ambientais e de laudos referentes a determinação da eficiência dos sistemas de
controle ambiental instalados.

9.4.13.

Declaração do proprietário de que não houve ampliação ou modificação do
empreendimento/atividade e dos controles ambientais, desde a expedição da
última licença ambiental, com firma reconhecida.
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9.4.14.

Anotação

de

responsabilidade

técnica

dos

profissionais

habilitados

para

elaboração e execução de todos os projetos, estudos, relatório técnico e planos
apresentados.
9.4.15.

Publicação do pedido de licença, em jornal de grande circulação no município de
Blumenau, quando se tratar de empreendimentos enquadrados como sendo de
médio e grande porte, de acordo com o art. 42 da Lei Estadual 14.675 de 2009.

9.5.

Regularização de empreendimentos/atividades

9.5.1.

Requerimento de licença ambiental conforme modelo disponível no sítio eletrônico
oficial do município de Blumenau;

9.5.2.

Consulta de viabilidade urbanística e ambiental para estabelecer, oficial;

9.5.3.

Alvará da construção;

9.5.4.

Certidão de inteiro teor atualizada, no máximo 90 dias, da matrícula do imóvel,
fornecida pelo cartório de registro de imóveis;

9.5.5.

Não sendo o interessado o proprietário, apresentar título que confere direito a sua
utilização com expressa declaração do proprietário, concordando com a instalação
da atividade ou empreendimento, com firma reconhecida; ou contrato de locação
do imóvel;

9.5.6.

Procuração com firma reconhecida para representação do interessado junto a
FAEMA, acompanhado do RG e CPF do procurador, quando não for o requerente
ou sócio administrador da empresa o responsável pelos trâmites do processo,
conforme modelo disponível no sítio eletrônico oficial do município de Blumenau;

9.5.7.

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ;

9.5.8.

Contrato social ou similar do requerente;

9.5.9.

Estudo de conformidade ambiental - ECA, elaborado de acordo com seu respectivo
termo de referência, guardando relação de proporcionalidade com o estudo
necessário para fins de licenciamento ambiental (RAP ou EAS), para as atividades
relacionadas no anexo único da Resolução CONSEMA n° 99 de 2017, e suas
alterações, ou outras que vierem a substituí-la, ou formulário de licença ambiental
de regularização, somente para empreendimentos e/ou atividades cujo porte
dispense a elaboração de estudos ambientais. O formulário deve ser devidamente
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preenchido conforme modelo e instruções de preenchimento disponíveis no sítio
eletrônico oficial do município de Blumenau;
9.5.10.

Fatura de água no endereço alvo do licenciamento emitida no máximo nos últimos
60 dias;

9.5.11.

Projeto executivo dos sistemas de controle ambiental para efluentes líquidos
(industriais e sanitários), atmosféricos, resíduos sólidos e poluição sonora, e
captação e reaproveitamento de águas pluviais para edificações acima de 750m²,
com memorial descritivo e de cálculo;

9.5.12.

Plano de monitoramento dos sistemas de controle ambiental, conforme modelo
disponível no sítio eletrônico oficial do município de Blumenau

9.5.13.

Se o sistema de tratamento de efluentes sanitários for composto de fossa
séptica/filtro anaeróbio, apresentar comprovante de manutenção realizada por
empresa devidamente licenciada, bem como as licenças da empresa de destinação
e de transporte. Caso o lançamento de efluentes líquidos estiver conectado à rede
pública de esgotamento sanitário, apresentar documento comprobatório.

9.5.14.

No caso de terceirização de serviços, anexar contratos e notas fiscais de prestação
de serviço bem como documento da empresa e respectiva licença ambiental,
certidão de conformidade ambiental, declaração de atividade não constante ou
alvará de localização e funcionamento, para atividades não licenciadas ou abaixo
dos limites fixados para o licenciamento ambiental.

9.5.15.

Comprovantes de destinação dos resíduos gerados na atividade.

9.5.16.

Contrato para destinação dos resíduos industriais, bem como as devidas licenças
da empresa de destinação final e do transportador;

9.5.17.

Plantas baixas e de situação devidamente aprovada pela Secretaria de
Desenvolvimento Urbano - SEDUR, de acordo com a situação “in loco”;

9.5.18.

Atestado de vistoria para funcionamento/regularização válido, expedido pelo Corpo
de Bombeiros;

9.5.19.

Anotação

de

responsabilidade

técnica

dos

profissionais

habilitados

para

elaboração de todos os estudos, projetos e planos apresentados.
9.5.20.

Publicação do pedido de licença, em jornal de grande circulação no município de
Blumenau, quando se tratar de empreendimentos enquadrados como sendo de
médio e grande porte, de acordo com o art. 42 da Lei Estadual 14.675 de 2009.
12

10.

Instruções gerais

10.1.

O requerente e os profissionais que subscrevem os documentos necessários aos
processos de Licenciamento Ambiental são responsáveis pelas informações
apresentadas, sujeitando-se às sanções administrativas, civis e penais.

10.2.

No selo das plantas deve constar às assinaturas do profissional habilitado e do
proprietário, o endereço do imóvel, data de expedição da planta, escala, tipo de
planta (finalidade), nome do profissional, registro profissional e nome do
proprietário.

10.3.

Quaisquer documentos, exceto plantas, que venham integrar o processo de
licenciamento ambiental devem ser apresentados em folha formato A4 (210 mm x
297 mm), redigidos em português e as unidades adotadas devem ser as do
Sistema Internacional de Unidades - SI.

10.4.

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.

10.5.

A determinação da eficiência dos sistemas de controle ambiental dar-se-á através
de laudos laboratoriais dos parâmetros constantes no programa de monitoramento
aprovado na licença de Instalação ou outros solicitados posteriormente, ficando a
validade da licença de operação condicionada à comprovação da eficiência dos
sistemas de tratamento de efluentes instalados.

10.6.

O tratamento de efluentes deverá atender as diretrizes e padrões de lançamento de
efluentes (líquidos e gasosos), segundo legislação vigente;

10.7.

As atividades geradoras de efluentes líquidos ficam obrigadas a instalar caixa de
inspeção.

10.8.

Quando houver necessidade de supressão de vegetação ou terraplanagem, o
empreendedor deve requerer a Autorização de Corte de Vegetação e de
Terraplanagem, conforme Instruções Normativas que tratam do assunto,
conjuntamente com o licenciamento.

10.9.

Nas faixas marginais dos recursos hídricos existentes na área mapeada para
implantação do empreendimento/atividade, deve ser respeitado o afastamento
mínimo previsto na legislação vigente.
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10.10.

Quando o empreendimento/atividade estiver localizado em zona de amortecimento
de Unidades de Conservação - UC, o responsável pela UC deverá exarar parecer
referente à Resolução CONAMA 428/10.

10.11.

Conforme as especificidades e a localização do empreendimento, a FAEMA pode
solicitar, a inclusão de projetos de recomposição paisagística, projetos de
recuperação de áreas degradadas e outros procedimentos que julgar necessários,
nos termos da legislação pertinente.

10.12.

As coletas para fins de caracterização da qualidade das águas superficiais e
subterrâneas, dos efluentes líquidos brutos e tratados, dos resíduos sólidos e das
emissões atmosféricas devem ser acreditadas e realizadas por profissional
habilitado e são de responsabilidade do laboratório executor das análises, devendo
estar expresso nos laudos pertinentes.

10.13.

As análises devem ser realizadas por laboratórios acreditados pelo Instituto
Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO).

10.14.

Publicação do pedido de licença, em jornal de grande circulação no município de
Blumenau, quando se tratar de empreendimentos enquadrados como sendo de
médio e grande porte, de acordo com o art. 42 da Lei Estadual 14.675 de 2009.

10.15.

O empreendedor deve expor, em local visível no próprio empreendimento, as
licenças ambientais concedidas.

10.16.

Para as atividades em operação, sem o competente licenciamento ambiental, é
exigida a documentação referente à instrução processual para obtenção da
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, no que couber,
sendo obrigatória apresentação do Estudo de Conformidade Ambiental (ECA),
conforme termo de referência do estudo específico, quando este for exigido pelo
anexo único da Resolução CONSEMA n° 99 de 2017, e suas alterações, ou outras
que vierem a substituí-la.

10.17.

Para alteração da titularidade do empreendimento deve ser solicitado via processo
administrativo protocolado junto a Faema, com vistas à atualização dessa
informação no processo administrativo e na licença ambiental concedida, conforme
Instrução Normativa específica.

10.18.

Deve ser avaliada a possibilidade de alterações nos processos que envolvem a
atividade, visando à minimização da geração de efluentes líquidos, de emissões
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atmosféricas, de resíduos sólidos, de ruídos e vibrações. Simultaneamente a esta
providência,

o

empreendedor

deve

promover

a

conscientização,

o

comprometimento e o treinamento do pessoal da área operacional, relativo às
questões ambientais, visando atingir os melhores resultados possíveis com a
implementação dos projetos de controle ambiental.
10.19.

Os estudos necessários ao processo de licenciamento ambiental devem ser
realizados por profissionais legalmente habilitados, as expensas do empreendedor,
sendo o empreendedor e os profissionais que subscreverem os estudos,
responsáveis

pelas

informações

apresentadas,

sujeitando-se

às

sanções

administrativas, civis e penais (Resolução CONAMA nº. 237 de 1997, art. 11).
10.20.

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

10.21.

O empreendedor, durante a implantação e operação do empreendimento, deve
comunicar à FAEMA a identificação de impactos ambientais não descritos nos
estudos ambientais constantes no processo de licenciamento, para as providências
que se fizerem necessárias.

10.22.

Sempre que julgar necessário a FAEMA solicitará informações, estudos ou
documentos complementares.
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