
Página 04 Diário Ofi cial do Município de Caruaru  5 a 10 de junho de 2012

ANDRÉ ALEXEI LYRA CAMARA 
 Secretário de Negócios da Fazenda

BERNARDO LOPES JÚNIOR
Presidente da URB

INSTRUÇÃO NORMATIVA DA URB/CARUARU Nº 001/2012

ORDEM DE SERVIÇO CONJUNTA SECRETARIA DOS NEGÓCIOS 
DA FAZENDA E EMPRESA DE URBANIZAÇÂO E PLANEJAMENTO 

DE CARUARU Nº 001 de 12.06.2012.

ANEXO ÚNICO DA ORDEM DE SERVIÇO SEFAZ/URB – CARUARU 
Nº 001/2012

EMPRESA DE URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO 
DE CARUARU – URB CARUARU

Dispõe sobre o licenciamento ambiental simplifi cado (Licença Simplifi cada - LS), 
destinado a empreendimentos e atividades licenciáveis pela URB/CARUARU, con-
siderados de impacto local e baixo potencial poluidor.

O Presidente da EMPRESA DE URBANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DE CA-
RUARU - URB/CARUARU, no uso das suas atribuições e observando o disposto 
nos Arts. 6°, inciso VI e § 2°; 10; e 16 da Lei Federal n° 6.938/81; Arts. 1°; 2°, inciso 
I; 3°; 9°; 15; 17; e 18, §§ 2° e 3° da Lei Complementar Federal n° 140/11; Arts. 4°, 
§ 2°; 8°, inciso V; e 36 da Lei Estadual n° 14.249/10 e atualizações; Arts. 1° e 2° 
da Lei Complementar Municipal n° 25/10 e atualização; e Arts. 1°; 2°, incisos III, 
V, e XI; 3°; 4°; 5°; 6°; 8°; 11; 21; 24; 25; 45; 47; e 48 da Lei Municipal n° 5.058/10 
e atualização;

Considerando a necessidade de se estabelecer procedimento simplifi cado para 
o licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades qualifi cadas de im-
pacto local e baixo potencial poluidor;

O Secretário dos Negócios da Fazenda e o Presidente da URB, em observância 
ao disposto nos artigos 1°; 4°; 31; 38; 39; 145; 146; 147; 150; 151; 161; 162; 209; 
225; 236; 514; 517-A e 519 da Lei Complementar Nº 015/2009 e alterações, c/c 
os artigos 2°; 4°; 5°; 13; 21; 22; 23; 24; 27; 47; e 48 da Lei Municipal n° 5.058/10 e 
alterações, RESOLVEM: 

I - Designar os servidores indicados pelo Secretário da Fazenda e pelo presi-
dente da URB, relacionados no Anexo Único, para, no período de 21/05/2012 a 
31/10/2012, nos limites de suas atribuições, realizarem diligência fi scal, monitora-
mento e fi scalização junto a contribuintes estabelecidos neste município, consistin-
do nos seguintes procedimentos: 

a) verifi cação da regularidade cadastral e atualização de dados do Cadastro 
Fiscal do Município de Caruaru; 

b) verifi cação da regularidade fi scal inerente aos tributos municipais; 
c) outras ações necessárias para o controle fi scal. 
II - Fica dispensada ordem de serviço específi ca para apuração de infrações 

decorrentes da ação prevista no inciso I; 
III - Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação. 

ANÍSIO BRUNO SANTANA DA SILVA
ANTONIO FILIPE DE MELO VIEIRA
ANTONIO WALDENE SERAFIM DE SOUZA
HORLANDO ZUIK NOBRE FERNANDES
JOSÉ ADMILSON ALVES
JOSE ARTUR DA SILVA
JOSÉ JUNIOR TENÓRIO DE MACEDO
JOSÉ LAVOIZIER MENDONÇA
KLEISON JOSÉ DA SILVA SOUZA 
MÁRCIO DAVIDSON ALVES DE LIRA
SÉRGIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
SÉRGIO WALDIR DOS SANTOS VERÍSSIMO
VALDELI DIAS DE BARROS

37.612-4 
ESTAGIARIO
09.225-8 
ESTAGIÁRIO
07.556.6 
06.734-2 
 
06.518-8 
ESTAGIÁRIO
ESTAGIARIO
ESTAGIARIO
08.123-0 
30.789-1 

SEC. FAZENDA
SEC. FAZENDA
URB
SEC. FAZENDA
URB
URB
URB
URB
SEC. FAZENDA
SEC. FAZENDA
SEC. FAZENDA
URB
URB

Cel. Clovis Cavalieri Rodrigues de Carvalho
Diretor Presidente

cessamento, com as anotações de baixa necessárias no registro de servidores;
e. Remessa da cópia deste Processo Administrativo Disciplinar à Autoridade 

Policial, conforme determina o Art. 240 da Lei nº 6.123/68 (Estatuto dos Servidores 
Públicos do Estado de Pernambuco)

f. Arquivamento.

Caruaru, 27 de junho de 2012.

PREFEITURA DE CARUARU

Considerando o estabelecimento do instrumento de “Licença Simplifi cada” pela 
legislação estadual e municipal, e a previsão, na Lei Municipal n° 5.058/10, de 
incorporação à legislação tributária ambiental municipal das disposições relaciona-
das ao licenciamento ambiental, não tratadas em nossos instrumentos, estabeleci-
das na legislação federal e estadual.

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o Licenciamento Ambiental Simplifi cado para os empreendimen-
tos e atividades considerados de impacto local e baixo potencial poluidor, enqua-
drados no Anexo I da presente Instrução Normativa. 

Parágrafo único. O licenciamento ambiental a que se refere o caput, que a cri-
tério da URB/Caruaru poderá ocorrer por meio eletrônico à distância, será decla-
ratório ou ex offi cio, e realizado de modo simplifi cado, abrangendo, por meio da 
emissão de Licença Simplifi cada (LS), a concessão para localização, instalação e 
operação dos empreendimentos e atividades a que faz menção, de acordo com os 
critérios e diretrizes procedimentais defi nidos nesta Instrução Normativa.

DISPOSIÇÕES GERAIS DOS PROCEDIMENTOS

Art. 2º O licenciamento ambiental de que trata a presente Instrução Normati-
va deverá ser precedido da formalização de processo de licenciamento ambiental 
simplifi cado, e obedecerá às seguintes etapas, de forma sucessiva:

I. Apresentação do formulário de requerimento de licenciamento, com 
dados do empreendedor, empreendimento e responsável técnico;

II. Apresentação do formulário “Termo de Responsabilidade Ambiental”;
III. Apresentação do Formulário de Caracterização do Empreendimento: 

Atividade Imobiliária, Industrial e Comércio/Serviços;
IV. Geração e pagamento da Taxa de Licenciamento Ambiental (TLA), 

através de Documento de Arrecadação Municipal (DAM);
V. Apresentação de inscrição e comprovante de regularidade fi scal no 

Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoa Física 
(CPF);

VI. Cópia do documento de identidade do representante legal que assinar 
o requerimento;

VII. Conta de água ou certidão emitida pela COMPESA, informando se o 
local onde o empreendimento pretende se instalar é atendido pelas redes de distri-
buição de água e coleta de esgoto.

VIII. Anuência Municipal quanto à localização do empreendimento, em con-
formidade com a legislação municipal aplicável ao uso e ocupação do solo;

IX. Cópia da Ata da Eleição da última diretoria quando se tratar de Socie-
dade ou do Contrato Social registrado quando se tratar de Sociedade de Quotas 
de Responsabilidade Limitada e última alteração contratual (atos constitutivos da 
empresa), no caso de pessoa jurídica;

X. Formalização do processo de solicitação da licença ambiental simplifi -
cada via protocolo;

§ 1º Se aplicável, original e cópia ou cópia autenticada da certidão de dispensa 
ou portaria de outorga, caso realizem intervenções em recursos hídricos, tais como 
captação, barramento, lançamento, dentre outros legalmente previstos, conforme 
normas vigentes;

§ 2º Em caso de supressão da vegetação, original, cópia ou cópia autenticada 
da Anuência atendendo ao disposto no artigo 4 º da Lei Federal nº 4.771 de 15 de 
setembro de 1965 (Código Florestal) e alterações;

§ 3º Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão ser legíveis 
e autenticados ou acompanhados do documento original, para autenticação pelo 
Atendimento da URB/Caruaru;

§ 4º Fica reservado à URB/Caruaru o direito de não formalizar os requerimentos 
de licenciamento simplifi cado que não estejam acompanhados dos documentos 
descritos neste artigo;

§ 5º A URB/Caruaru realizará procedimentos para que o processo de licencia-
mento ambiental simplifi cado à distância seja disponibilizado no sítio da Prefeitura 
e URB, na internet, num prazo máximo de 180 dias.

Art. 3º Para a formalização do processo e cadastramento do empreendedor no 
sistema de licenciamento ambiental deverão ser informados, obrigatoriamente, 
os dados de sua identifi cação pessoal, endereço, telefone e endereço eletrônico, 
destinados ao recebimento das comunicações decorrentes do licenciamento pela 
URB/Caruaru.

§1º O cadastramento de que trata o caput somente será realizado com êxito 
após a disponibilização dos dados e documentos de identifi cação do empreen-
dedor.

§2º A existência de débitos ambientais em nome do empreendedor obstará a 
realização do seu cadastro no sistema de licenciamento ambiental eletrônico até 
que sua situação seja regularizada. 

§3º O empreendedor deverá assinar os formulários previstos no Art. 2°, atestan-
do a veracidade das informações por ele prestadas.

Art. 4º O empreendedor será responsável pelo cadastramento do responsável 
técnico pelos seus empreendimentos ou atividades que serão submetidos ao licen-
ciamento simplifi cado de que trata esta Instrução Normativa, consoante o disposto 
no seu Anexo Único.
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§1º O cadastramento tratado no caput constitui condição essencial para análise 
dos processos através do sistema de licenciamento ambiental simplificado.

§2º O empreendedor poderá cadastrar mais de um responsável técnico pelos 
empreendimentos ou atividades mencionados no caput.

§3º No caso de haver mais de um responsável técnico cadastrado o empreen-
dedor deverá especificar qual deles será o designado para cada um dos empreen-
dimentos ou atividades que intentar cadastrar.

§4º Para o cadastramento dos empreendimentos ou atividades no sistema de 
licenciamento ambiental simplificado, o empreendedor deverá prestar todas as in-
formações referentes à constituição, caracterização e localização dos mesmos.

Art. 5º A efetiva análise da licença ambiental simplificada de que trata a presente 
Instrução Normativa somente será possível depois de observados os procedimen-
tos delineados nos artigos anteriores.

Art. 6º A URB/Caruaru disponibilizará, para o requerimento da licença ambiental 
simplificada, os formulários para enquadramento do empreendimento ou atividade, 
de acordo com a atividade, classe e porte.

Art. 7º Observando o disposto no artigo 47 da Lei Municipal n° 5.058/10 e alte-
ração, os valores, em moeda real, para cobrança da licença simplificada (Taxa de 
Licenciamento Ambiental - TLA) são os elencados no Anexo III da Lei Estadual n° 
14.549/11, incorporados no Anexo II da presente Instrução Normativa.

Parágrafo Único. O Anexo II desta Instrução Normativa traz outros parâmetros 
de enquadramento por atividade e porte.

Art. 8º A licença ambiental simplificada de que trata a presente Instrução Norma-
tiva será disponibilizada depois de concluídas as etapas procedimentais anteriores 
e efetivado o pagamento da taxa de licenciamento, através do Documento de Arre-
cadação Municipal (DAM), observado o prazo de compensação bancária.

Art. 9º O processo de licença ambiental simplificada (LS) conterá, de acordo 
com a natureza do empreendimento ou da atividade licenciada, campo específi-
co destinado ao rol de exigências e requisitos necessários à sua manutenção, e 
a documentação necessária à comprovação do cumprimento dessas exigências.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10 O empreendedor que houver requerido, antes da vigência desta Instru-
ção Normativa, o licenciamento ambiental de empreendimento ou atividade que 
se enquadre nas tipologias previstas no Anexo Único do presente instrumento, 
submeter-se-á ao decurso do procedimento iniciado sob os moldes da legislação 
municipal vigente.

Art. 11 Os empreendedores e responsáveis técnicos que utilizarem o licencia-
mento ambiental simplificado responsabilizar-se-ão administrativa, civil e penal-
mente pela veracidade e precisão das informações prestadas durante os procedi-
mentos de licenciamento previstos nesta Instrução Normativa.

Art. 12 A presente Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publica-
ção.

Caruaru, 12 de junho de 2012.
BERNARDO LOPES 

Presidente da URB/CARUARU

ANEXO I
Classes de enquadramento dos empreendimentos e atividades sujeitos ao Li-

cenciamento Ambiental Simplificado
 (Condicionados a Impacto Local)

IMOBILIÁRIOS

• Empreendimento com 1 ou 2 WC’s.
- sem estação de tratamento de esgoto
- com estação de tratamento simples
• Empreendimento com 3 a 5 WC’s.
- sem estação de tratamento de esgoto 
- com estação de tratamento simples
• Empreendimento com 6 a 8 WC’s.
- sem estação de tratamento de esgoto 
- com estação de tratamento simples

INDÚSTRIAS EM GERAL

(Desde que no seu processamento industrial não realizem operações de trata-
mento térmico, tratamento superficial e fundição de metais; não realizem opera-
ções de lavagem e/ou desinfecção de material plástico para recuperação; e não 
realizem queima de combustíveis)

• Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos.
• Fabricação de vinagre.
• Resfriamento e distribuição de leite em instalações industriais.
• Fabricação de rapadura.
• Processamento, preservação e produção de conservas de doces de frutas 

caseiros (produção artesanal).

ANEXO II
(CONFORME ANEXOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.249/10, atualizada p/Lei n° 

14.549/11)

• Fabricação de produtos de panificação, exceto fornos elétricos e a gás. 
• Fabricação de biscoitos e bolachas. 
• Fabricação de fermentos e leveduras.
• Fabricação de águas envasadas e gaseificação de águas minerais e potável.   
• Fabricação de gelo.
• Fabricação de artigos de vidro e cristal. 
• Fabricação de moveis de metal sem tratamento químico superficial e/ou pin-

tura por aspersão.
• Montagem de equipamentos de telecomunicação e /ou informática.
• Fabricação de periféricos para equipamentos de informática.
• Montagem de máquinas, aparelhos ou equipamentos para telecomunicação 

e informática.
• Formulação de adubos e fertilizantes.
• Comercialização e manipulação de produtos farmacêuticos em geral.
• Fabricação de velas.
• Fabricação de artigos de matérias-plásticas (artigos de baquelita, ebonite, ga-

lalite, e de outras matérias plásticas).
• Fabricação de artigos de fibra de vidro.
• Fios plásticos, sacos e embalagens plásticas. 
• Transformação e beneficiamento de poliestireno expansível (isopor, isolantes 

térmicos, painéis térmicos).
• Moldagem de termoplástico não organo-clorado, sem a utilização de matéria-

-prima reciclada ou com a utilização de matéria-prima reciclada a seco, sem utili-
zação de tinta para gravação.

• Fabricação de sacos de polipropileno (ráfia) e fios.
• Fabricação de meias. 
• Serraria e desdobramento de madeira.
• Fabricação de artefatos de madeira.
• Fabricação de carrocerias, carroças, reboques e outros produtos similares, 

sem acabamento.
• Fabricação de moveis de madeira, vime e junco ou com predominância destes 

materiais, sem pintura e/ou verniz.
• Fabricação de artigos e artefatos de papelão, cartolina e cartão, não impres-

sos, simples ou plastificados.

COMERCIAIS E SERVIÇOS

• Impressão de material para uso publicitário e serigrafia. 
• Serviços de pré-impressão. 
• Serviços de acabamentos gráficos.
• Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos de passeio, moto-

cicletas e similares.
• Serviços de borracharia para veículos automotores.
• Comércio atacadista de alimentos para animais.
• Comércio atacadista de leite e laticínios. 
• Comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados.
• Comércio atacadista de aves abatidas e derivados. 
• Comércio atacadista de pescados e frutos do mar. 
• Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais. 
• Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legu-

mes frescos.
• Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral, inclusive com fracio-

namento/acondicionamento.
• Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, 

inclusive com fracionamento/acondicionamento.
• Comércio atacadista de tintas, vernizes e derivados.
• Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produ-

tos alimentícios.
• Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de matéria-

-prima e insumos agropecuários.
• Minimercados, mercearias e armazéns com padarias < 300 m².
• Comércio varejista de madeira e artefatos.
• Comércio varejista de materiais de construção em geral. 
• Comércio de mármores, granitos e pedras em geral.
• Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas.
• Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP).
• Comércio atacadista de carvão, inclusive com fracionamento/acondicionamen-

to.
• Restaurantes e similares com emissões atmosféricas.
• Lanchonetes, casa de chá, de sucos e similares com emissões atmosféricas.
• Fornecimento de alimentos preparados para empresas.
• Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê.
• Atividades técnicas relacionadas à arquitetura e engenharia. 
• Imunização e controle de pragas urbanas.
• Lavanderia não industrial sem tingimento.
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(CONFORME ANEXOS DA LEI ESTADUAL Nº 14.249/10, atualizada p/Lei n° 14.549/11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Locais de divulgação: Versão impressa
Prefeitura Municipal de Caruaru - Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas 

- Coordenadoria de Recursos Humanos e Folha de Pagamento - Praça Senador 
Teotônio Vilela, nº 122, Edifício - Esmeralda Torres, Térreo - Centro– Caruaru/PE
Versão online: http://www.transparencianomunicipio.com.br/DiarioOficialCaruaruPE

www.caruaru.pe.gov.br
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