Condomínios Residenciais • IN-03 – B – FUNDEMA
(Horizontais e Verticais – Código 71.11.01)
(Resoluções CONSEMA 01/2006 e 04/2008, Lei Federal n° 6.766/79)

Documentação necessária para o Licenciamento da Atividade:
1. LICENÇA PRÉVIA (LP) (prazo de validade no mínimo estabelecido pelo cronograma de
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento, não podendo ser superior a
5 (cinco) anos contado com as respectivas renovações – art. 18 da Resolução CONAMA nº 237/1997 e
Lei Estadual 14.675/09)
1.1. Requerimento da licença prévia e confirmação de localização do
empreendimento segundo as coordenadas geográficas UTM, DATUM SIRGAS 2000.
1.2.

Comprovante da quitação da taxa ambiental de análise do processo.

1.3. Procuração para representação do interessado junto à FUNDEMA, com firma
reconhecida (ver Anexo 1).
1.4.

Cópia do contrato social da empresa com alterações e CNPJ, se pessoa jurídica.

1.5.

Cópia do RG e CPF se pessoa física.

1.6. Cópia do carne de IPTU atualizado contendo a(s) referida(s) inscrição(ões)
imobiliária(s).
1.7. Cópia da Transcrição ou Matrícula do Cartório de Registro de Imóveis
atualizada, num prazo máximo de 90 dias (titularidade, restrições ambientais
averbadas, histórico do imóvel). Quando se tratar de imóvel situado em área rural,
apresentar a Averbação da Reserva Legal, de no mínimo 20% da área total da
propriedade (ver Instrução Normativa nº. 15).
1.8. Não sendo o interessado o proprietário, apresentar título que confere direito à
sua utilização com expressa declaração do proprietário, concordando com a instalação
da atividade ou empreendimento (com firma reconhecida).
1.9. Cópia da certidão de aforamento ou cessão de uso pedida pela Gerência
Regional do Patrimônio da União, quando couber (áreas do Patrimônio da União).
1.10. Anuências de faixas de domínio, quando couber (rodovias, ferrovias, gasodutos,
rede elétrica de alta tensão, ...).
1.11. Certidão de viabilidade de uso do solo para a atividade, emitido pela
PMJ/SEINFRA, com 180 dias de validade, conforme Resolução CONAMA nº 237/1997,
art.10, § 1º.
1.12. Declaração da Prefeitura Municipal de Joinville informando se a área está sujeita
a alagamentos e/ou inundações, com validade de 180 dias. A declaração supra citada,
pode ser substituída por laudo definindo se o terreno objeto do licenciamento é ou não
alagadiço e sujeito a inundações. Caso o terreno tenha tido, no passado, tais
condições, laudo atestando que foram adotadas providências que assegurem
escoamento das águas (Lei nº 6.766, art. 3º, parágrafo único) bem como as medidas a
serem adotadas para minimizar futuros problemas, com Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART.
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1.13. Certidão de viabilidade técnica emitida pela Companhia Águas de Joinville –
CAJ, com 180 dias de validade, contendo:
a) localização do empreendimento em relação à captação de água para
abastecimento público de Joinville (Resolução CONAMA nº 357/2005);
b) condições de atendimento para abastecimento de água;
c) condições de atendimento para coleta e tratamento de esgoto atual e futura.
Observação: Se o imóvel, objeto do licenciamento, não estiver em área coberta
por rede pública coletora de esgoto, no momento que solicitar a certidão, o
empreendedor deverá manifestar seu interesse que o sistema seja operado pela
CAJ ou não, para que esta informação conste no documento emitido.
1.14. Para empreendimentos de grande porte, se não houver viabilidade de ligação de
efluentes sanitários em rede pública, apresentar estudo de capacidade suporte de
carga do corpo de água receptor (Lei nº 6.766/1979, art. 3º, parágrafo único, item V e
Resolução CONAMA nº 357/2005, art. 26), com Anotação de Responsabilidade
Técnica.
1.15. RAP – Relatório Ambiental Prévio ou EAS – Estudo Ambiental Simplificado
(conforme porte do empreendimento, por número de unidades habitacionais e
comerciais (NH) de acordo com a tabela abaixo e orientações constantes nas
Resoluções CONSEMA), com Anotação(ões) de Responsabilidade(s) Técnica(s) – ART
do(s) responsável(is) pelo(s) estudo(s). Os estudos apresentados devem ser subscritos
por todos profissionais da equipe técnica de elaboração.
NH < 10: CCA

IN 34

10 <= NH <= 50: pequeno

RAP

50 < NH <= 100: médio

RAP

NH > 100: grande

EAS

1.16. Apresentar levantamento planialtimétrico, em meio impresso e digital (*.dwg com
formato até 2004 ou *.shp) seguindo as recomendações da NBR 13.133/94 – Execução
de levantamentos topográficos, georeferenciado em UTM, DATUM SIRGAS 2000, com
curvas eqüidistantes de um em um metro, contendo o memorial descritivo do imóvel
objeto do empreendimento, e as áreas com restrição ambiental (art. 2º da Lei
4.771/65), uso atual do solo com indicações de fragmentos florestais, elaborado por
profissional competente e legalmente habilitado, com Anotação de Responsabilidade –
ART;
1.17. Anteprojeto do empreendimento considerando o levantamento planialtimétrico
descrito no item 1.16, especificando os equipamentos e sistemas de monitoramento,
proteção, e controle ambientais a serem implantados, sistemas de drenagem, áreas de
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interesse ambiental e demais aspectos relevantes de acordo com as Normas ABNT
e/ou, por diretrizes definidas pelo órgão ambiental competente, elaborado por
profissional competente e legalmente habilitado com anotação de responsabilidade
técnica – ART.
1.18. Se houver necessidade de supressão de vegetação para fins de loteamento ou
edificação, apresentar Inventário Fitossociológico da área a ser cortada ou suprimida,
considerando, as Lei 4.771/65 e 11.428/06; Resoluções CONAMA 04/94 e 261/99 e
Cap. XIII do Decreto 6.660/08, item V e demais regramentos pertinentes, elaborado por
profissional competente e legalmente habilitado, com Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART; contemplando a manutenção da vegetação na matrícula imobiliária,
propostas de áreas de compensação e reposição florestal referente ao volume de
material lenhoso suprimido (IN-06/2006 do MMA), em plantas georeferenciadas em
UTM, DATUM SIRGAS 2000.
Observação: Caso não seja possível apresentar a declaração de plantio exigida
pela Instrução Normativa 06/06 do MMA da Reposição Florestal, a compensação
será aceita, por OPÇÃO do empreendedor, feita mediante pagamento ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente, projeto SOS/Nascentes, de valor referente ao custo
de produção, plantio e acompanhamento de campo de tantas mudas de essências
nativas diversas, quantas forem calculadas pelo volume de material lenhoso a ser
cortado, com acréscimo de 20% (reposição de perdas de plantio), constante do
Inventário Florestal, anexo ao processo.
1.19. Se houver necessidade de corte eventual de algumas árvores isoladas (de até
20 unidades), deverá ser apresentado o requerimento do respectivo corte, juntamente
com as propostas de compensação, conforme indicações do item anterior, na razão de
duas mudas de essências nativas diversas por cada árvore nativa cortada.
1.20. Para empreendimentos de grande porte, instruídos por EAS (ver item 1.15),
deverão ser apresentados estudos relativos à fauna silvestre presente na área, com
discriminação da metodologia utilizada, nomenclatura científica e popular dos animais,
diagnóstico das áreas adjacentes ao fragmento estudado, caracterizando o uso e
ocupação de seu entorno, acompanhados da devida Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART. Tais estudos deverão considerar a IN 146/07 IBAMA e os itens abaixo:
a) intervenções inferiores a 1,0 ha (10.000m²) em áreas recobertas por vegetação
nativa em estágio médio e avançado de regeneração;
b) intervenções entre 1,0 ha e 5,0 ha em áreas recobertas por vegetação nativa em
estágio médio e avançado de regeneração. Neste caso devem ser apresentadas
também as propostas de medidas mitigadoras dos impactos sobre a fauna
silvestre a serem causados pelo empreendimento;
c) intervenções superiores a 5,0 há (50.000m²) em áreas recobertas por vegetação
nativa em estágio médio e avançado de regeneração. Neste caso devem ser
apresentadas também as propostas de medidas mitigadoras dos impactos sobre
a fauna silvestre a serem causados pelo empreendimento, o monitoramento
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completo das áreas por períodos sazonais para determinação da eficácia dos
resultados, e o plano de manejo das espécies ameaçadas de extinção
encontradas, ou em casos específicos a serem determinados pelo técnico
responsável.
1.21. Quando a área objeto do licenciamento for inserida em locais de interesse
ecológico, visando as Áreas Legalmente Protegidas, especificamente, as Unidades de
Conservação e suas respectivas zonas de amortecimento (Lei SNUC 9.985/00), as
Áreas de Preservação Permanente e Reserva Legal (Código Florestal 4.771/65).
1.22. Laudo técnico definindo se o terreno, objeto do licenciamento, foi ou não
aterrado com material nocivo à saúde pública. Em caso positivo, laudo atestando que
providências visando o saneamento foram adotadas (Lei nº 6.766/1979, art. 3º,
parágrafo único, item I), com anotação de responsabilidade técnica.
1.23. Laudo técnico atestando se o terreno objeto do licenciamento tem ou não
declividade igual ou inferior a 30% (Lei nº 6.766/1979, art. 3º, parágrafo único, item III),
com anotação de responsabilidade técnica.
1.24. Laudo técnico atestando se o terreno objeto do licenciamento apresenta ou não
condições geológicas adequadas (Lei nº 6.766/1979, art. 3º, parágrafo único, item IV),
com anotação de responsabilidade técnica.
1.25. Para empreendimentos de grande porte, apresentar cópia do comprovante da
publicação em Diário Oficial do Estado e jornal de circulação local, do protocolo do
requerimento para licença prévia (LP), conforme Resolução CONAMA nº 06/1986.O
comprovante deve ser apresentado a FUNDEMA no prazo de trinta (30) dias, sendo
que a publicação deverá apresentar data posterior à da entrega da documentação
pertinente.
1.26. Para empreendimentos instruídos por EAS, quando houver indícios, informações
ou evidências da existência de vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos, na
protocolização do referido Estudo Ambiental deverá ser apresentado o Protocolo do
IPHAN comprovando a entrega do Diagnóstico Arqueológico da área diretamente
afetada pelo empreendimento, conforme a Resolução SMA 34/03, Artigo 1º, § único.
1.27. Caso haja, na área de influência direta do empreendimento, objeto do
licenciamento, existência de sítios arqueológicos, estruturas tombadas, de interesse
histórico e/ou artístico, já mapeados pela Fundação Cultura de Joinville, o
empreendedor deverá solicitar parecer técnico daquela fundação e entregá-lo na
FUNDEMA como condicionante para emissão da Licença de Instalação – LI.
1.28. Cronograma de elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao
empreendimento (definição de prazo de validade, Resolução nº 237/1997, art. 18).
1.29. Levantamento fotográfico da área.
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2.

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) (prazo de validade no mínimo estabelecido pelo
cronograma de instalação do empreendimento, não podendo ser superior a 6 (seis) anos contado com
as respectivas renovações – art. 18 da Resolução CONAMA nº 237/1997)

2.1.

Requerimento da licença de instalação – LI;

2.2.

Comprovante da quitação da taxa ambiental de análise do processo;

2.3. Procuração para representação do interessado junto à FUNDEMA, com firma
reconhecida (ver anexo 1).
2.4. Para condomínios horizontais, apresentar projeto executivo do sistema de
drenagem pluvial – aprovado pela SEINFRA/UD, com Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART;
2.5. Para condomínios horizontais, apresentar projeto executivo da rede de
abastecimento de água potável e de esgoto sanitário – aprovado pela Companhia
Águas de Joinville – CAJ, com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART;
2.6. Para condomínios exclusivamente verticais, apresentar documento de aprovação
do projeto executivo do sistema de abastecimento de água potável e esgoto emitido
pela Companhia Águas de Joinville – CAJ;
2.7. Se o imóvel for atendido por rede pública coletora de esgoto, apresentar a
solicitação de ligação de efluente sanitário do empreendimento à rede de coleta
protocolada na Cia de Águas de Joinville – CAJ;
2.8. Se o imóvel não for atendido por rede pública coletora de esgoto, apresentar o
projeto executivo do sistema de coleta e tratamento de efluentes sanitários coletivo
diretamente na FUNDEMA para análise.
Observação: Se for interesse do empreendedor que a Companhia de Águas de
Joinville – CAJ opere o sistema, o projeto deverá ser encaminhado para análise
daquele órgão, que emitirá parecer técnico de aprovação para apresentação na
FUNDEMA.
2.9. Projeto arquitetônico executivo completo com Anotação de Responsabilidade
Técnica – ART de execução.
2.10. O projeto arquitetônico deverá contemplar projeto de lixeira para separação dos
resíduos sólidos em recicláveis e não recicláveis;
a) O local de armazenamento temporário dos resíduos deverá ter capacidade
suficiente para volume mínimo de 48h de acúmulo, possuir cobertura, paredes
até a altura de 2,0m, no mínimo, e piso, revestidos por material liso, resistente,
impermeável e lavável;
b) Dentro do compartimento destinado ao armazenamento dos resíduos deverá
haver uma torneira para a lavação do local e um ralo, conectado ao sistema de
tratamento de esgotos ou coleta pública, se houver, para o escoamento das
águas oriundas da lavação;
c) As aberturas devem impedir a entrada de animais, permitir ventilação do
depósito e o fácil acesso para colocar e retirar os resíduos;
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d) O acondicionamento para os resíduos sólidos recicláveis e os não recicláveis
pode ser feito em recipientes distintos ou um único com divisória, devendo
possuir identificação;
e) O gerenciamento e a organização dos resíduos ficam sob responsabilidade do
condomínio.
2.11. Plano de monitoramento de ruído para o período de execução das obras,
considerando as etapas, locais críticos e os limites previstos nas Resoluções CONAMA
01/1990 e COMDEMA 05/2007;
2.12. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil – PGRCC, elaborado
em conformidade com a Resolução CONAMA 307/02 e Lei Estadual 14.675/09;
2.13. Projeto executivo de terraplanagem contendo memorial descritivo, volumes de
corte e de aterro, sistema de drenagem superficial e medidas de proteção/contenção
de taludes e cronograma de execução, com Anotação de Responsabilidade Técnica –
ART, quando couber;
2.14. Projeto executivo de recomposição da vegetação das áreas de preservação
permanente, quando couber;
2.15. Se o laudo arqueológico inicial acuse indícios arqueológicos, históricos e
artísticos, a licença de Instalação será emitida considerando as manifestações do
IPHAN e as recomendações do estudo inicial.
Observação: Se durante a implantação forem observados indícios
arqueológicos, o empreendedor deverá imediatamente paralisar os trabalhos,
comunicar a FUNDEMA e contatar a Fundação Municipal de Cultura, solicitando
desta parecer sobre os passos a serem adotados para a continuação dos
trabalhos. Somente após as determinações da FUNDEMA as obras poderão ser
reiniciadas.
2.16. Matrícula do imóvel sugerido e aceito pela FUNDEMA como compensação
ambiental, devendo nela estar averbada a Reserva Legal de si própria, bem como as
devidas averbações das áreas compensadas, vinculadas à matrícula objeto do
licenciamento de supressão, com a representação dos locais em plantas
georeferenciadas em UTM, DATUM SIRGAS 2000, se for o caso.
2.17. Matrícula do imóvel objeto do licenciamento de supressão com a devida
averbação da área de manutenção florestal em área urbana se for o caso, ou reserva
legal na área rural com a representação dos referidos locais em plantas
georeferenciadas em UTM, DATUM SIRGAS 2000.
2.18. Quando houver necessidade de reposição florestal referente ao volume de
material lenhoso suprimido, deverão ser seguidas as determinações a serem
apontadas pela FUNDEMA, baseadas nas Instruções Normativas IN-06/2006/MMA c/c
IN-46/FATMA.
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2.19. Para o caso de compensação de corte eventual de árvores (de no máximo 20
unidades), a ser e/ou já autorizado por Supressão de Vegetação – SV, apresentar/
incluir cópia do relatório de vistoria com a relação das árvores cortadas.
Observação: Caso não seja possível apresentar a declaração de plantio exigida
pela Instrução Normativa 06/06 do MMA da reposição florestal, a compensação
será aceita, por OPÇÃO do empreendedor, feita mediante pagamento ao Fundo
Municipal de Meio Ambiente, projeto SOS/Nascentes. Os valores referentes aos
custos de produção, plantio e acompanhamento de campo de duas mudas de
essências nativas diversas, serão calculados pelo número de árvores nativas a
serem cortadas, constante do pedido de corte simplificado, anexo ao processo.
2.20. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução de todos os projetos
e planos apresentados;
2.21. Para empreendimentos de grande porte, cópia do comprovante da publicação
em Diário Oficial do Município e jornal de circulação local, do recebimento da licença
prévia (LP), conforme Resolução CONAMA nº 06/1986.
2.22. Para empreendimentos de grande porte, cópia do comprovante da publicação
em Diário Oficial do Município e jornal de circulação local, do protocolo do requerimento
para licença de instalação (LI), conforme Resolução CONAMA nº 06/1986.
2.23. Cronograma de execução dos planos, programas e projetos relativos a
instalação do empreendimento (definição de prazo de validade, Resolução nº
237/1997, art. 18).
3. LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) (O prazo de validade da Licença de Operação (LO) deverá
considerar os planos de controle ambiental ficando os prazos mínimo e máximo a serem definidos pela
FUNDEMA, conforme Lei Estadual 14.675/09, art.40, item III §2º, quanto à renovação será considerado
o item II e o Parágrafo Único do art. 41 da mesma lei, quando couber)
3.1.

Requerimento da licença de operação – LO;

3.2.

Comprovante da quitação da taxa ambiental de análise do processo;

3.3. Procuração para representação do interessado junto à FUNDEMA, com firma
reconhecida (ver anexo 1);
3.4. Relatório técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e
condicionantes estabelecidas nas licenças prévia e de instalação, elaborado por
profissional(is) habilitado(s), acompanhado da(s) devida(s) Anotação(ões) de
Responsabilidade Técnica(s) – ART;
3.5. Quando o empreendimento estiver localizado em área coberta por rede pública
coletora de esgoto sanitário, apresentar documento comprobatório da efetiva ligação;
3.6. Relatório técnico de conclusão das obras do sistema de coleta e tratamento de
efluentes sanitários elaborado por profissional devidamente habilitado, e cópia do
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contrato de transferência ou termo de doação para a Companhia Águas de Joinville,
visando a manutenção e operação do sistema, quando couber;
3.7. Inventário de Resíduos da construção civil elaborado por profissional
devidamente habilitado;
3.8. Comprovantes da destinação dos resíduos gerados durante a implantação do
empreendimento;
3.9. Parecer técnico emitido pelo IPHAN e/ou Fundação Cultural de Joinville sobre a
conclusão dos trabalhos elaborados e executados nas fases anteriores do
licenciamento, quando couber;
3.10. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART de execução dos relatórios e
planos apresentados;
3.11. Registro Fotográfico de todo os aspectos e controles ambientais;
3.12. Para empreendimentos de grande porte, cópia do comprovante da publicação
em Diário Oficial do Município e jornal de circulação local, do recebimento da licença de
instalação (LI), conforme Resolução CONAMA nº 06/1986;
3.13. Para empreendimentos de grande porte, cópia do comprovante da publicação
em Diário Oficial do Município e jornal de circulação local, do protocolo do requerimento
para licença de Operação (LO), conforme Resolução CONAMA nº 06/1986;
3.14. Cópia da averbação das áreas verdes em cartório de registro de imóveis,
quando couber.
Observações:
i) Os empreendimentos que estiverem irregulares com relação ao licenciamento
ambiental devem apresentar toda a documentação para obtenção da LP, LI e LO;
ii) A FUNDEMA poderá requerer a apresentação de estudos/projetos complementares
se for constatado, através do seu setor de licenciamento, a necessidade destes, em
função das particularidades da área ou do seu entorno.
iii) A licença prévia poderá ser emitida com a dispensa de licença de instalação nos
casos previstos no art. 36, §3º da Lei Estadual nº 14.675/09, transcrito integralmente
abaixo:

“§ 3º A Licença Ambiental Prévia – LAP pode ser emitida com a dispensa de Licença Ambiental de
Instalação – LAI, quando:
a) para o licenciamento ambiental não seja exigido Estudo de Avaliação de Impacto Ambiental – EIA;
b) para o licenciamento ambiental seja exigido o Relatório Ambiental Prévio – RAP; ou
c) os pressupostos para emissão da Licença Ambiental de Instalação – LAI estejam presentes no
processo de licenciamento.”(CIT)

iv) Maiores detalhamentos sobre os assuntos tratados nesta Instrução Normativa
podem ser verificados diretamente na FUNDEMA ou nos sites abaixo:
www.fundema.sc.gov.br e/ou www.fatma.sc.gov.br
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Anexo 1 – Modelo de Procuração
Pelo presente instrumento particular de procuração, o(a) outorgante abaixo
qualificado(a), nomeia e constitui seu bastante procurador(a) o(a) outorgado(a) abaixo
qualificado(a) para representá-lo(a) junto à Fundação Municipal do Meio Ambiente –
FUNDEMA no processo de (
) obtenção (
) renovação da Licença Ambiental
(
)Prévia, (
)Instalação, (
)Operação do empreendimento/atividade abaixo
qualificado.
Dados do(a) Outorgante
RAZÃO SOCIAL/NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

PROFISSÃO:

EMPRESA:

CARGO:
CNPJ/CPF:

Endereço do(a) outorgante
LOGRADOURO:
COMPLEMENTO:

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

UF:

CEP:

Dados do(a) Outorgado(a)
RAZÃO SOCIAL/NOME:

NACIONALIDADE:

ESTADO CIVIL:

PROFISSÃO:

EMPRESA:

CARGO:
CNPJ/CPF:

Endereço do(a) Outorgado(a)
LOGRADOURO:
COMPLEMENTO:

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

UF:

CEP:

Dados da Área do Empreendimento/Atividade
EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE:
CEP:

LOGRADOURO:

BAIRRO:

MUNICÍPIO: JOINVILLE

UF: SC

Joinville, ______ de ___________ de _______ .
.......................................
Outorgante

.......................................
Outorgado(a)
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