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INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº. 02, de 20 DE AGOSTO DE 2014. 

  

Dispõe sobre a classificação de atividades 

dispensadas de licenciamento ambiental no 

Município de Jaguaré/ES. 

 

Considerando que a Resolução CONAMA nº 237/1997 prevê que os Municípios são 

competentes para realizar o licenciamento ambiental de atividades de impacto ambiental 

local, circunscrito ao seu limite territorial;  

Considerando o Anexo Único da Resolução CONSEMA nº. 005/2012, que define a tipologia 

das atividades ou empreendimentos considerados de impacto ambiental local e dá outras 

providências; 

Considerando a Resolução CONSEMA nº. 001/2010, que estabelece as diretrizes para o 

exercício do Licenciamento Ambiental Municipal, e dá outras providências; e  

Considerando a necessidade de estabelecer a classificação e os critérios para atividades 

dispensadas de Licenciamento ambiental. 

  

RESOLVE  

 

Art. 1º. As atividades previstas no ANEXO I estão dispensadas de licenciamento ambiental 

devendo, em todo caso, adotar os controles definidos em legislação pertinente, 

documentando-se os procedimentos convencionados para a destinação de resíduos e 

efluentes eventualmente gerados pela atividade, mantendo-se arquivados os respectivos 

comprovantes e ainda obedecendo aos critérios de uso e ocupação do solo estabelecido 

pela municipalidade.  

 

§1º. A dispensa estabelecida no caput não isenta a obrigatoriedade de licenciamento para 

as atividades de movimentação de terra e usinas de asfalto e de obtenção de outorga para 

captação de água ou lançamento de efluentes, quando couber.  

§2º. A dispensa do licenciamento não permite, em nenhuma hipótese, a prática de 

atividades poluidoras e ocupação de áreas inapropriadas segundo os ditames legais.  
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Art. 2º As atividades listadas no ANEXO I desta Instrução estarão sujeitas ao licenciamento 

ambiental, caso o órgão ambiental julgue necessário.  

Art. 3º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.  

 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, aos dezenove dias do mês de 

agosto de dois mil e quatorze. (19.08.2014) 

 

André Altoé Marinato 

Secretário Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

Decreto nº 260/2013 

 

 

Registrado e Publicado na data supra em conformidade com o Art. 92 da LOM. 
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ANEXO I 

 

Relação das atividades dispensadas de licenciamento ambiental 

 

ATIVIDADES 

 

 

DISPENSADA DE LICENCIAMENTO 

Indústrias Diversas, estocagem, serviços e obras 

Academias de Ginástica e Fisioterapia. Todos 

Agência de turismo. Todos 

Alinhamento e balanceamento de veículos. Todos 

Borracharia, exceto recondicionamento de pneus. Todos 

Casa de diversões eletrônicas. Todos 

Casa lotérica. Todos 

Clínicas médicas e veterinárias (sem 

procedimentos cirúrgicos). 
Todos 

Confecções de roupas e artefatos de tecidos de 

cama, mesa, copa e banho, cortinas, sem 

tingimento. 

Até 500 m² de Área útil. 

Consultórios de profissionais liberais (dentistas, 

médicos, fisioterapeutas, psicólogos, dentre 

outros). 

Todos 

Empreendimentos rurais ou de agroturismo (com 

exceção de pousadas) com produção artesanal 

de alimentos (excluídos os casos em que existam 

alambiques e despolpadores de café). 

Até 200 m² de Área útil. 

Entreposto e envase de mel, associado ou não à 

produção de balas e doces deste produto. 
Até 200 m² de Área útil. 

Escola de ensino. Todos 

Escritórios de profissionais liberais (contadores, 

advogados, representantes comerciais, 

corretores, despachantes, dentre outros). 

Todos 

Estúdio fotográfico. Todos 

Fabricação de artefatos diversos de couros e 

peles, sem tingimento. 
Até 300 m² de Área útil. 

Fabricação de artigos de colchoaria e estofados. Até 300 m² de Área útil. 

Fabricação de artigos de passamanaria, fitas, 

filós, rendas e bordados. 
Até 300 m² de Área útil. 

Fabricação de doces e conservas de frutas, 

legumes e outros vegetais. 
Até 200 m² de Área útil. 
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Fabricação de embalagens e/ou artefatos de 

papel ou papelão, inclusive com impressão e/ou 

plastificação. 

Até 200 m² de Área útil. 

Fabricação de estopa, materiais para estofos e 

recuperação de resíduos têxteis. 
Até 300 m² de Área útil. 

Fabricação de gelo. Até 200 m² de Área útil. 

Fabricação de massas alimentícias e biscoitos, 

exceto padarias e confeitarias. 
Até 200 m² de Área Útil. 

Beneficiamento e embalagem de produtos 

fitoterápicos naturais, inclusive de medicamentos. 
Até 300 m² de Área Útil. 

Fabricação de sorvetes e tortas geladas, inclusive 

coberturas. 
Até 200 m² de Área útil. 

Instalação e manutenção de climatização veicular. Todos 

Instalação e manutenção de equipamentos de 

GNV. 
Todos 

Instalação e manutenção de escapamentos de 

veículos. 
Todos 

Instalação e manutenção de redes de 

computadores. 
Todos 

Instalação e manutenção de redes elétricas. Todos 

Instalação e manutenção de sonorização e 

manutenção elétrica veicular. 
Todos 

Laboratórios fotográficos. Todos 

Lavagem a seco de veículos. Todos 

Motéis. Todos 

Movimentação e distribuição de mercadorias não 

perigosas. 
Todos 

Oficina mecânica com manutenção de motores 

automotivos, exceto com pintura por aspersão. 
Até 100 m² de Área útil. 

Padarias e Confeitarias. Todos 

Pavimentação e conservação de vias urbanas já 

consolidadas. 
Todos 

Pousadas e hotéis instalados em área urbana 

consolidada, exceto resorts. 
Todos 

Prédios e instalações públicas com execução de 

funções administrativas e de atendimento ao 

público de maneira geral, exceto com prestação 

de serviços especializados citados em 

enquadramento especifico. 

Todos 

Restaurantes. Todos 

Salão de Beleza. Todos 

Seleção, beneficiamento e embalagem de 

produtos para chás. 
Todos 

Serralheria (fabricação de portas, portões, grades 

e outras estruturas metálicas de pequeno porte). 
Até 200 m² de Área útil. 
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Serviço de fotocópia. Todos 

Serviço de jardinagem e paisagismo, exceto 

imunização e controle de pragas. 
Todos 

Serviço de limpeza e conservação de prédios e 

condomínios, exceto imunização e controle de 

pragas. 

Todos 

Serviço de transporte de malotes e documentos. Todos 

Supermercados e hipermercados Todos 

Terraplanagem, corte, aterro, áreas de 

empréstimo e, ou bota-fora. 

Volume total movimentado < 200 m³ 

(Limite não extensivo a lote urbano com 

fim de ocupação residencial) 

Terraplanagem, corte, aterro, áreas de 

empréstimo e, ou bota-fora em lote urbano para 

fins de ocupação residencial, não extensivo para 

a implantação de loteamentos. 

 

Todos 

Transporte rodoviário de passageiros. Todos 

Transporte rodoviário de cargas inertes gerais, 

não perigosas, exceto resíduos sólidos. 
Todos 

Vidraçaria . Todos 

Saneamento 

Captação de água sem canal de adução ou 

interferência no canal do corpo hídrico. 
Todos 

Estação elevatória, coletor tronco e/ou tubulação 

de recalque de esgoto. 
Até 200 (l/s) 

Estação de Tratamento de Água (ETA). Até 20 (l/s) 

Redes coletoras de esgoto. Todos 

Reservatórios de água tratada. Todos 

Redes, elevatórias, boosters e adutoras de água. Todos 

Atividades rurais 

Aquisição de animais de produção. Todos 

Aquisição de máquinas agropecuárias (trator, 

derriçadeira, roçadeira, pulverizador, 

ordenhadeira, colheitadeira, ensiladeira / 

desintegrador). 

Todos 

Construção de cercas em propriedades rurais. Todos 

Construção de currais. Todos 

Criação de Mamífero silvestre de pequeno porte 

em ambiente não aquático, sem geração de 

efluentes líquidos. 

Número de matrizes < 50 

Criação de Ave e/ou Réptil, silvestres, de médio 

e/ou pequeno porte, em ambiente não aquático, 

sem geração de efluentes líquidos. 

Número de matrizes < 200 

Eletrificação rural. Todos 

Implantação e renovação de lavouras ocupando Todos 
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áreas de até 100 ha. 

Implantação e renovação de pastagens ocupando 

áreas de até 100 ha. 
Todos 

Pecuária extensiva. Todos 

Lavagem de café. Todos 

Pilagem móvel de grãos Todos 

Secagem mecânica de grãos, associada ou não a 

pilagem. 

Capacidade Instalada – CI < 10.000 

(litros) 

Viveiro de mudas. Todos 

Comércio 

Comércio de água mineral. Todos 

Comércio de artefatos de madeira. Todos 

Comércio de artigos de couro. Todos 

Comércio de artigos de papelaria e armarinho. Todos 

Comércio de artigos fotográficos e de filmagem. Todos 

Comércio de bebidas (bares, casas de chá e 

sucos, exceto restaurantes). 
Todos 

Comércio de brinquedos e artigos recreativos. Todos 

Comércio de cosméticos, perfumaria e produtos 

de higiene pessoal, sem manipulação. 
Todos 

Comércio de discos e instrumentos musicais. Todos 

Comércio de equipamentos e aparelhos elétricos 

e eletrônicos. 
Todos 

Comércio de Gás GLP. Todos 

Comércio de máquinas e equipamentos 

odontológicos, médicos, hospitalares e 

laboratoriais. 

Todos 

Comércio de máquinas, ferramentas, peças e 

acessórios. 
Todos 

Comércio de materiais de construção em geral. Todos 

Comércio de materiais e equipamentos de 

escritório, comunicação e informática. 
Todos 

Comércio de medicamentos e produtos 

farmacêuticos (drogarias, exceto farmácias de 

manipulação). 

Todos 

Comércio de óculos, armações, lentes de contato 

e outros artigos óticos. 
Todos 

Comércio de peças e acessórios para veículos. Todos 

Comércio de plantas e produtos de jardinagem 

(floricultura). 
Todos 

Comércio de Plantas. Todos 

Comércio de produtos siderúrgicos (ferragens). Todos 

Comércio de sorvetes, picolés e similares (exceto 

fabricação). 
Todos 
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Comércio de suvenires, bijuterias e jóias. Todos 

Comércio de vestuário, calçados e acessórios. Todos 

Comércio e armazenamento de agrotóxicos. Todos 

Drogarias. Todos 

Estocagem e comércio de máquinas e 

equipamentos, exceto manutenção. 

Todos 

 

 

 


