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A DOUTA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH/RS

REF.:  IMPUGNAÇÃO AO PREGÃO PRESENCIAL  Nº 034/2022

 

KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI,  pessoa jurídica de direito 

privado, inscrita sob  CNPJ nº 27.409.076/0001-21, com sede na Rua 

Açores, 79 – Sala 206 - Bairro Passo da Areia, Porto Alegre/RS, vem por 

meio  de  seu  representante  legal,  infra  firmado,  respeitosamente  à 

presença de Vossa Senhoria, com fulcro no Art. 41 e seguintes da Lei 

n° 8.666/93, interpor IMPUGNAÇÃO em face do edital pelos motivos a 

seguir expostos:

A  Prefeitura  Municipal  de  Selbach/RS,  publicou  edital  da  licitação  nº  034/2022  na  modalidade  Pregão 

Eletrônico,  a  realizar-se  no  dia  03/11/2022,  tendo  como  objeto  a  “CONTRATAÇÃO  DE  EMPRESA 

ESPECIALIZADA  PARA   PRESTAÇÃO DE  SERVIÇOS  PARA  COLETA,  TRANSPORTE  E  DESTINAÇÃO FINAL  DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS, conforme determina edital e seus anexos.

Ocorre que, o edital está em desacordo com as normas e jurisprudências vigentes.

I.  DA TEMPESTIVIDADE

A presente impugnação é tempestiva, eis que protocolada 02 (dois) dias úteis antes da data  

designada para a abertura da licitação, conforme art. 41, § 2° da Lei 8.666/93. “inverbis”:

§ 2o Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a administração o licitante 
que não o fizer  até o segundo dia útil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação em 
concorrência, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de preços ou concurso, ou 
a  realização  de  leilão,  as  falhas  ou  irregularidades  que  viciariam  esse  edital,  hipótese  em  que  tal 
comunicação não terá efeito de recurso.

Deve-se observar  a previsão legal do Art. 110 – Parágrafo Único. Vejamos:

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do  
vencimento,  e  considerar-se-ão  os  dias  consecutivos,  exceto  quando  for  explicitamente  disposto  em 
contrário.
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Parágrafo único.  Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no 
órgão ou na entidade.

Desse  modo,  requer  seja  a  mesma  recebida  e  apreciada  pela  autoridade  competente  da 

municipalidade.

II. DO MÉRITO

A presente impugnação visa à correção de ilegalidades e vícios previstos no edital , que adiante 

será  demonstrado.  Com  o  intuito  de  atender  assim  os  princípios  norteadores  da  licitação, 

competitividade, vantajosidade, economicidade, isonomia e legalidade.

III.  DA ESSENCIALIDADE DO OBJETO VERSUS A ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO:

A definição do objeto tem por finalidade contratação de empresa para coleta de resídos sólidos  

domiciliares conforme detalhado no Termo de Referência (Anexo I) sendo de “Alta Complexidade”

Logo, há esclarecedor conteúdo do que se de deve compreender por alta complexidade técnica: 

§ 9º (Lei Federal 8.666/1993)  Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva 

alta  especialização,  como  fator  de  extrema  relevância  para  garantir  a  execução  do  objeto  a  ser 

contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços públicos essenciais.

Note-se que o conceito do que é serviço essencial é determinado pela Lei Federal 7.783/1989 

nos termos que seguem transcritos: 
“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:
(...)
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; 
(...)”

Sendo assim, prezados senhores, não existe qualquer dúvida que para o objeto em tela – Que é  

serviço este é serviço essencial e não poderá ser descontinuado – Constata-se então a necessária e 

urgente reavaliação desta comissão  quanto a MODALIDADE de licitação escolhida pela Administração  

de Santo Antônio da Patrulha, visto que a COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES não é serviço 

COMUM. Segundo o  Acórdão nº 713/2019 “são considerados serviços comuns, tornando obrigatória a 

utilização do pregão, preferencialmente em sua forma eletrônica, os serviços de engenharia consultiva 

com padrões  de  desempenho  e  qualidade  que  possam  ser  objetivamente  definidos  no  edital  de 

licitação, por meio de especificações usuais no mercado”.
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Ou seja, prezados senhores, definição de COMUM: É usual... Habitual... O que não é o objeto 

aqui  tratado.  Comum  pode-se  dizer  que  é  tudo  que  possamos  comprar  em  um  mercado  de  fácil  

definição. O objeto deste certame possuí especificidade e exige notório detalhamento tecnico. 

Constata-se descabida a escolha da modalidade em pregão eletrônico vez que o objeto fim deste 

certame não é serviço consultivo de engenharia, tão pouco possuí especifiicações “usais” no mercado 

vez  que  o  ESTUDO  TÉCNICO  OPERACIONAL  é  voltado  ESPECIFICAMENTE  para  atender  o  município  

demandante dos serviços, cujos, desafios não podem ser comparados, entre um município e outro o que  

influenciará na infraestrutura, logística operacional e provisionamento de custos.

Devemos  considerar  ainda  o  que  preconiza  o  “NOVO  MARCO  SANITÁRIO”,  Lei  Federal 

14.026/20, verifica-se no Art. 3º-C. Vejamos:
"Art. 3º-C. Consideram-se  serviços públicos especializados de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos as 
atividades  operacionais  de  coleta,  transbordo,  transporte,  triagem  para  fins  de  reutilização  ou  reciclagem, 
tratamento, inclusive por compostagem, e destinação final dos  :  
I - resíduos domésticos;
II - resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares às  
dos resíduos domésticos, que, por decisão do titular, sejam considerados resíduos sólidos urbanos, desde que tais 
resíduos não sejam de responsabilidade de seu gerador nos termos da norma legal ou administrativa, de decisão 
judicial ou de termo de ajustamento de conduta; e
III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana, tais como:
a) serviços de varrição, capina, roçada, poda e atividades correlatas em vias e logradouros públicos;
b) asseio de túneis, escadarias, monumentos, abrigos e sanitários públicos;
c)  raspagem e remoção de terra,  areia e quaisquer  materiais  depositados  pelas águas  pluviais  em logradouros  
públicos;
d) desobstrução e limpeza de bueiros, bocas de lobo e correlatos;
e) limpeza de logradouros públicos onde se realizem feiras públicas e outros eventos de acesso aberto ao público; e
f) outros eventuais serviços de limpeza urbana."

Frente a exposição detalhada acima deverá Administração voltar-se a escolha das modalidades  

de licitação na forma de CONCORRÊNCIA PÚBLICA ou então TOMADA DE PREÇOS, sendo descabida a 

realização deste certame através de  PREGÃO ELETRÔNICO.

IV. DA ILEGALIDADE QUANTO A AGLUTINAÇÃO DOS SERVIÇOS DO OBJETO FATOR QUE RESTRINGE 
E/OU FRUSTA O CARÁTER COMPETITIVO DO CERTAME

O objeto do edital encontra-se aglutinado e estabelece que o critério de julgamento será o MENOR 

PREÇO GLOBAL além de incluir de forma discreta serviços de triagem não provisionados na planilha de custos. 

Vejamos o objeto definido pela Administração de Selbach: 
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Agrava a situação não provisionada em planilha que enseja prejuízo ao futuro contratado tendo em 

conta o investimento necessário entre mão de obra e equipamentos, serviço comumente desenvolvido por 

cooperativas.

Deve-se analisar a real necessidade da junção destes serviços “Coleta Convencional, Coleta Seletiva, 

Triagem, Transporte e Destino em Aterro em um único item com previsão de julgamento global. Contudo, em 

regra, a Administração NÃO pode juntar na mesma licitação/lote objetos de natureza distinta, exceto caso 

tenha justificativa expressa no processo licitatório.

A  junção  de  objetos  de  natureza  distinta  restringe  o  universo  de  participantes  vilipendiando  o 

princípio da competitividade. Observemos o que estabele o inciso I, § 1º do artigo 3º da Lei 8666/93:

“§ 1 o É vedado aos agentes públicos:

I – admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que 

comprometam,  restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo e estabeleçam preferências  ou 

distinções  em  razão  da  naturalidade,  da  sede  ou  domicílio  dos  licitantes  ou  de  qualquer  outra 

circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato;”

Para arrimar sua demanda, abaixo arrolamos algumas decisões dos Tribunais:

“TJ/SP – LICITAÇÃO – Requisitos – Mandado de segurança, impetrado por empresa impedida 

de participar de procedimento licitatório, ora agravante, com pretensão de se suspender os efeitos 

de pregão licitatório que tem por objeto dois serviços distintos: o de monitoramento eletrônico à 

distância, com instalação de equipamentos nas dependências das unidades do Conselho Regional de 

Saúde Norte, e o de vigilância patrimonial desarmada; serviços, esses, licitados de forma conjunta – 

Hipótese – Circunstância em que não se pode vincular no edital, à mesma empresa licitante, a  
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prestação  de  serviços  que,  malgrado  complementares,  são  totalmente  distintos  nas  suas 

características  e  na  especialização  que  exigem  para  o  seu  desempenho,  restringindo,  

demasiadamente, o número de licitantes, contrariando o interesse público  – Ocorrência – Recurso 

provido. (Agravo de instrumento n° 635.534-5/0-00 – São Paulo – 4a Câmara de Direito Público – 

Relator: Thales do Amaral – 29.03.07 – V.U. – Voto n° 6.142)” (Grifo nosso).

“TCU – Decisão 393/94 do Plenário – “firmar o entendimento, de que, em decorrência do 

disposto no art. 3º, §1º, inciso I; art. 8º, § 1º e artigo 15, inciso IV, todos da Lei nº 8.666/1993,  é 

obrigatória  a  admissão,  nas licitações para a contratação  de obras,  serviços  e  compras,  e  para 

alienações, onde o Acórdão 5134/2014-Segunda Câmara, TC 015.249/2014-0, relator Ministro José 

Jorge, 23.9.2014.e  o objeto for de natureza divisível, sem prejuízo do conjunto ou complexo, da 

adjudicação por itens e não pelo preço global,  com vistas a propiciar  a ampla participação dos 

licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da 

totalidade do objeto,  possam, contudo,  fazê-lo com referência a itens ou unidades autônomas,  

devendo as exigências de habilitação adequarem-se a essa divisibilidade”. (Grifo nosso)

A jurisprudência do Tribunal de Contas da União é uníssona no sentido de que quando for possível a 

divisão de um serviço em grupos ou lotes, esta deverá ser promovida, com vistas à obtenção de propostas  

mais vantajosas à administração pública licitante:

‘A  existência  de empresa  no  mercado  capaz  de  prestar  todos  os  serviços  licitados  não 

justifica  a  ausência  de  parcelamento  do  objeto,  quando  viável.  O  parcelamento  é  a  regra, 

excepcionada apenas quando, justificadamente, prejudicial ao interesse público ’. (Ac. 3009/2015-

Plenário, negrito e grifo nosso) 

‘É obrigatória, nas licitações  cujo objeto seja divisível, a adjudicação  por item e não por 

preço global, de forma a permitir uma maior participação de licitantes  que, embora não dispondo 

de capacidade para o fornecimento da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou 

unidades autônomas’. (Ac. 122/2014-Plenário)

‘O parcelamento do objeto escapa à discricionariedade administrativa  sob circunstâncias 

em  que  se  faça  impositivo.  Sua  não  adoção,  nessa  situação,  configura  patente  ilegalidade.  ‘O 

parcelamento,  além de disposição legal,  é regra ética, de bom senso e de boa administração, de 
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modo a se promover o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado, sem perda da 

economia de escala’. (Ac. 2593/2013-Plenário, destaque nosso)

Entrementes, o certame com aglutinação de serviços é rechaçado pelo Eg. Tribunal de Contas do 

Estado do Rio Grande do Sul, conforme se arrola:

1) Município  de  Novo  Hamburgo -  Concorrência  2014  -  contratação  do  serviço  de  coleta, 
transbordo,  transporte  e  a  disposição  final  de  resíduos  sólidos  -  cautelar  de  suspensão  – 
irregularidade: aglutinação indevida de diferentes serviços;

2) Município de São Francisco de Paula – Edital 004/2016 - coleta e transporte de resíduos sólidos 
urbanos – cautelar de suspensão – irregularidade: aglutinação de objeto nos serviços de coleta e 
transporte do lixo; 

3) Município  de  Espumoso -  Concorrência  01/2017  -  obras  –  cautelar  de  suspensão  – 
irregularidade: falha de aglutinação indevida de objeto e exigência de índices mínimos

4) Município de Taquari – 2018 – Registro de preços de tênis e roupas – cautelar de suspensão –  
irregularidade: “a aglutinação em um mesmo lote de produtos diferentes - como as confecções e os 
calçados – poderá restringir a competição entre os interessados em contratar com o ente público”

Em  consentâneo,  aludimos  a  Representação  nº  012/2013,  Processo  nº  8056,0200/13.5,  do 

Ministério  Público  de  Contas,  na  qual  o  Conselheiro  Marco  Peixoto  emitiu  Medida  Acautelatória , 

determinando a suspensão de todos os atos da Concorrência Pública nº 01-03/2013.

Salienta-se que a suspensão se deu por acúmulo dos “serviços de limpeza compreendendo a coleta e 

transporte dos resíduos sólidos domiciliares, comerciais e coleta seletiva, até o aterro sanitário municipal do 

município de Lajeado”, assemelha-se com agravante ao caso ora vergastado.

Ademais, a Lei de Licitações determina que as obras, serviços e compras serão divididas em tantas 

parcelas  quantas  se  comprovarem  técnica  e  economicamente  viáveis,  com  fulcro  no art.  23,  §1º  da  Lei 

8.666/93.

No  caso  do  fracionamento  do  objeto  a  ser  licitado,  deve-se  ter  em  mente  e  exigir  que  a 

Administração  demonstre  a  ‘ampliação  das  vantagens  econômicas  para  a  Administração  por  meio  de 

redução das despesas administrativas’ -Acórdão TCU nº 3008/2006-Plenário.

Nesse diapasão,  a máxima no Direito Licitatório é prestigiar  a competitividade para obtenção do 

menor custo para a Administração Pública, com fulcro no art. 3, §1º, I da Lei Geral de Licitações, sendo que ao 

fracionar  o  objeto,  aumenta-se  o  caráter  competitivo e  permite  a participação de um maior  número de 

licitantes.

Não  cabe  justificar  a  aglutinação  de  serviços  de  naturezas  distintas  pela  facilidade  de 
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gerenciamento  dos serviços  ou em decorrência  do uso do Poder  Discricionário  pela Administração,  tal 

orientação consta na Súmula nº 247 do Eg. Tribunal de Contas da União.

Destarte, reitera-se que o problema crucial  de aglutinação de serviços tem notória vedação legal 

(artigo 23, §§ 1º e 2º, da Lei n. 8.666/93) e é rechaçado na jurisprudência em todo território nacional nos  

seguintes  termos:  “Nesse  contexto,  não  hesito  em  concordar  com  a  instrução  no  sentido  de  que  a 

aglutinação das múltiplas tarefas sob a égide de único objeto prejudica a lisura do procedimento, devendo, 

portanto, a Administração rever o instrumento, segregando serviços que, por sua natureza, possam ser 

fornecidos  separadamente  por  empresas  de  segmentos  específicos,  garantindo,  com  isso,  melhores  

condições de competitividade no certame”. (TCE-SP - Acórdão nº 17541.989.16-6. DECISÃO RATIFICADA EM 

SESSÃO DE 1º/02/2017. RELATOR CONSELHEIRO RENATO MARTINS COSTA). (grifamos)

No tocante a aglutinação dos serviços  em um único item ou mais,  porém JULGADOS DE FORMA 

GLOBAL sugerimos, de forma a solucionar as ilegalidades que ferem o competitório, a isonomia, a igualdade e 

o julgamento objetivo das futuras propostas comerciais quanto ao impasse criado quando unifica serviços 

distintos  em um único lote/objeto,  avaliando cautelosamente a possibilidade de desaglutinar  os serviços 

ampliando a concorrência julgando-os por item separadamente.

V. QUANTO A ILEGALIDADE DE EXIGÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA/LICENÇAS AMBIENTAIS

No tocante as exigências previstas no Item IV  – Alíneas “e” até “h” são plenamente ilegais, vez que a 

orientação atual é que essa documentação seja exigida somente do vencedor da licitação. Durante a fase de 

habilitação,  deverá  somente  ser  exigida  dos  proponentes  uma  declaração  de  disponibilidade  dessa 

documentação ou de que a empresa reúne condições de apresentá-la no momento oportuno.  Com essa 

hipótese,  a  verificação  da documentação  deverá  ser  efetuada  em ato precedente  à  contratação,  com  a 

empresa que foi declarada vencedora.

Nesse sentido, temos a Instrução Normativa n. 02/02, que dispõe sobre as diretrizes gerais para a 
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contratação  de serviços  continuados  ou não,  em âmbito  federal,  que em  seu art.  20,  §  1º,  estabelece:  

“Exigências de comprovação de propriedade, apresentação de laudos e licenças de qualquer espécie só serão 

devidas  pelo  vencedor  da  licitação;  dos  proponentes  poder-se-á  requisitar  tão  somente  declaração  de 

disponibilidade ou de que a empresa reúne condições de apresentá-los no momento oportuno”. 

E ainda o próprio TCU manifestou-se: “Apresentação de laudos e licenças (alvarás) e comprovação 

de propriedade só são devidos ao vencedor da licitação; durante a habilitação poderá ser exigida somente 

declaração  de  disponibilidade  ou  de  que  a  empresa  reúne  condições  de  apresentar  em  momento  

oportuno”. Ademais, registramos a existência de Acórdão exarado pelo Plenário do Tribunal de Contas da 

União, no qual tivemos disposição no mesmo sentido na análise de um pregão para contratação de serviços,  

para que a licença ambiental de operação fosse exigida apenas do vencedor da licitação (TCU – Acórdão n.º 

125/2011-Plenário, TC-015.085/2010-4, rel. Min-Subst. André Luís de Carvalho).

VI. DA ILEGALIDADE – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – CADASTRO IBAMA e FEPAM

O  conhecido  “Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  Potencialmente  Poluidoras  e/ou 

Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP)” é SOMENTE cabível a Pessoas físicas e jurídicas que  

executam atividades passíveis  de controle ambiental  possuindo estas obrigação legal de realizar sua 

inscrição no CTF/APP as de acordo com a Tabela de Atividades e os Artigos 2º e 10-B da IN nº 06/2013.

A partir de 13 de abril de 2018 surgem NOVAS REGRAS sendo reclassificadas as “Fichas Técnicas 

de  Enquadramento”  doravante  conhecidas  como  (FTEs)  devem  ser  utilizadas  por  pessoas  físicas  e 

jurídicas para verificar com segurança a obrigação de inscrição no Cadastro Técnico Federal (CTF/APP).  

As FTE’sreclassificas foram publicadas pelo Ibama por meio da Instrução Normativa nº 11 e nº 12, de 

abril de 2018 e ficam desobrigadas ao cadastro empresas cuja atividade sejam “Coleta e transporte de 

resíduos sólidos domiciliares” deixa de existir a classificação sob o código de nº 18-23 que trata sobre o 

transporte rodoviário de cargas não-perigosas.

Em suma senhores, a presente  exigência é ilegal, pelas novas regras do IBAMA e FEPAM não 

cabe  exigência  de  licenciamento  operacional  e  tão  pouco  Cadastro  Técnico  Federal  de  Atividades  

Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF/APP) vez que as empresas 

responsáveis pela  coleta e transportes de resíduos sólidos domiciliares (não perigosos) são isentas e 

desobrigadas pela legislação vigente a portar estas documentações.
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VII. QUANTO A DEFASAGEM DE PREÇOS NO PROJETO BÁSICO E PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

  Conforme  destacado  no  Item  III  desta  peça  impugnatória  passaremos  pormenorizar 

irregularidades nos preços:

a) ENCARGOS SOCIAIS  :  A redução dos Encargos Sociais  só é devida CASO a empresa seja  

beneficiária da Lei Complementar 123/06. Administração deve prever o valor integral do 

encargos sociais pois nem todas licitantes são beneficiárias:

(...) 

“Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento único de 

arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:

(...) 

§ 3o  As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples Nacional 

ficam  dispensadas  do  pagamento  das  demais  contribuições  instituídas  pela  União, 

inclusive as  contribuições  para as  entidades  privadas  de serviço social  e  de formação 

profissional  vinculadas  ao  sistema  sindical,  de  que  trata  o  art.  240  da  Constituição 

Federal, e demais entidades de serviço social autônomo. (Grifo nosso).

b) SALÁRIOS E DIREITOS TRABALHISTAS   |Anexo II | Planilha de Preços e Custos | Item 1 |

Subitem 1.1 (Coletores), cabe informar que em  06 de janeiro de 2022, o SEEAC noticiou 

homologação da convenção coletiva de trabalho que prevê atualização dos valores salariais  

e alimentícios para categoria de trabalhadores CBO nº 5142 (Coletor de Lixo Domiciliar). A 

previsão salarial está preconizada na cláusula quarta do dissídio coletivo e está firmado ao 

valor  de R$ 1.549,57 (Hum mil  quinhentos e quarenta e nove reais  e cinquenta e sete  

centavos) para 220 horas/Mês.

Quanto  ao  auxílio-alimentação  subitem  1.8  da  planilha  de  custos  elaborada  pela 

Administração de Coqueiros do Sul, conforme previsto na cláusula décima oitava do dissídio 

coleivo está estabelecida em R$ 20,18 (vinte reais e dezoito centavos) por dia. 

Os  valores  dispostos  na  Convenção  Coletiva  2022  do  SEEAC: 

http://www.seeac-rs.com.br/arquivos/2022.pdf  estão em vigor desde 01/01/2022.
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c) SALÁRIOS E DIREITOS TRABALHISTAS   |Anexo II | Planilha de Preços e Custos | Item 1 |

Subitem 1.3 (Motoristas), cabe informar que em janeiro de 2022, o SINECARGA/RS noticiou 

homologação da convenção coletiva de trabalho que prevê atualização dos valores salariais e 

alimentícios para categoria de trabalhadores CBO nº 7825-10 (Motorista Toco ou Truck) e CBO. 

As previsões  salariais  estão  preconizadas  na Tabela  3 do Anexo CCT 2021/2023  do dissídio 

coletivo está firmado no valor de R$ 1.930,19 para 220 horas/Mês para motorista de caminhão 

truck ou toco. 

Quanto ao  auxílio-refeição, conforme previsto  Tabela 5 do Anexo CCT 2021/2023 do dissídio 

está  estabelecida  em  R$  12,81 (Doze  reais  e  oitenta  e  um  centavos)  por  dia.  E  o  auxílio 

alimentação preconizado na Tabela 6 do Anexo CCT 2021/2023 do dissídio é corrigido para R$ 

97,24 por mês.

E deve ser considera o salário mínimo vigente no País de R$ 1.212,00.

Os  valores  dispostos  na  Convenção  Coletiva  2022  do  SINECARGA/RS 

http://www.sinecarga.org.br/convencao/61_.pdf estão em vigor desde 01/01/2022.

d) IPVA | Anexo II | Planilha de Preços e Custos | Item 3 |Subitem 3.1.3 (Impostos e Seguros) 

cabe informar que o valor real é em média de R$ 2.688,66.

e) TAXA DE JUROS ANUAL | Anexo II | Planilha de Preços e Custos | Item 3 |Subitem 3.1.2 

(Taxa de Juros Nominal), senhores, estamos em 2022 e segundo o Banco Central Brasil  é de 

13,75% https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros.

Por todo acima exposto é urgente e necessária a suspensão para retificação do edital de forma 

urgente.

Aproveitamos para destacar que é importantíssimo município retifique sua planilha e atualize 

seu valor estimado visto que causarão prejuízos aos liciantes interessados, o que é ilegal.
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VIII. DO DIREITO

Com, a máxima vênia, diante de todo exposto, no presente instrumento convocatório resta claro, a  

violação ao Ordenamento Jurídico Pátrio. Vejamos

Sendo que tais  equívocos  retiram do objeto a especificidade que este  carece e a condição  para 

ofertar para que os licitantes apresentem propostas sérias e ajustadas de acordo com o objeto pretendido. 

A lei  de  licitações  (lei  nº  8.666/93)  determina que nenhuma compra será  feita  sem a descrição  

completa do objeto. Vejamos:

Art.  14.  Nenhuma  compra  será  feita  sem  a  adequada  caracterização  de  seu  objeto  e  indicação  dos  recursos 

orçamentários para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa.

Vejamos, ainda no mesmo dispositivo legal:

Art. 40.  O edital conterá ....., e indicará, obrigatoriamente, o seguinte:

I - objeto da licitação, em descrição sucinta e clara;

O objeto a ser licitado deverá ser claro e preciso, de modo a deixar nítido o que a Administração  

busca contratar.

Com  efeito,  ensina  o  Doutrinador  Marçal  Justen  Filho,  vejamos:  “Como  regra,  toda  e  qualquer 

licitação exige que a Administração estabeleça, de modo preciso e satisfatório, as condições da disputa. Mais 

precisamente,  a  Administração  tem  de  licitar  aquilo  que  contratará  –  o  que  significa  dominar,  com 

tranquilidade, todas as condições pertinentes ao objeto a ser licitado [...].

Oportuno informar, que quando o objeto é considerado de obras e serviços de engenharia, que é o 

presente caso. A lei nº 8.666/93 determina a elaboração do projeto básico. Vejamos:

Art. 7o  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, 

em particular, à seguinte seqüência:

§ 2o  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:

I  –  houver  projeto básico  aprovado pela autoridade  competente  e  disponível  para  exame dos interessados em  

participar do processo licitatório;

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;

O conceito de projeto básico também é exteriorizado pelo legislador, quando diante da norma do 

Art. 6°, inciso IX, da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, vejamos:

IX  -  Projeto  Básico  -  conjunto  de  elementos  necessários  e  suficientes,  com  nível  de  precisão  adequado,  para  

caracterizar  a  obra  ou serviço,  ou complexo  de obras  ou serviços  objeto  da licitação,  elaborado com base  nas 

indicações dos estudos técnicos  preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do  

impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e 
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do prazo de execução (...)

Neste sentido, ensina  o doutrinador Walteno Marques da Silva, vejamos: “Projeto básico, para obras 

e serviços corresponde ao detalhamento do objeto de modo a permitir a perfeita identificação do que é 

pretendido pelo órgão licitante e, com precisão, as circunstâncias e modo de realização”. (SILVA, Walteno 

Marques da. Procedimentos para licitar. 1 Ed. Brasília: Editora Consulex. 1998. )

Dessa  forma,  nota-se  que  o  edital  e  seus  anexos  (memorial  descritivo,  planilha  de  orçamentos 

estimados)  devem  trazer  elementos  necessários  para  a  elaboração  da  proposta  pelos  licitantes.  Sendo 

vedado a omissão ou informações incoerentes no edital e seus anexos.

Destarte, nota-se o poder/dever  da Administração em publicar  editais  de licitação,  com todos os 

elementos necessários para a elaboração da proposta por parte dos licitantes. De forma a demonstrar, com 

clareza, o objeto que se busca contratar. Sendo vedado e ilegal publicar editais sem as devidas informações 

necessárias  e/ou omissões.  Sob pena  de violação  aos  princípios  da Legalidade,  Isonomia,  Vantajosidade, 

julgamento objetivo, Eficiência.
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IX. DOS PEDIDOS:

Assim, diante de tudo ora exposto, a KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI requer digne-se  V. Exa. 

conhecer as razões da presente IMPUGNAÇÃO, dando-lhe PROVIMENTO, culminando assim com:

1. O reconhecimento de que a modalidade cabível para reaização desta licitação é Concorrência Pública;

2. O reconhecimento pleno da ILEGALIDADE quanto a aglutinação de quatro  (4) objetos distintos, desiguais que 

ferem os princípios da ISONOMIA, IGUALDADE e JULGAMENTO OBJETIVO das propostas em serem ofertadas 

pelos licitantes interessados; 

3. O reconhecimento de que desaglutinação dos serviços atenderá na completude aos princípios legais da licitação 

ampliando  a  concorrência  devendo  a  Administração  de  Selbach  retificar  o  objeto  dividindo-o  por  LOTES 

específicos:  1) Coleta Orgânica e Coleta Seletiva; 2) Triagem, 3) Transporte e  Destino Final; 

4. O  reconhecimento  de  ILEGALIDADE quanto  a  exigência  de  LAUDOS  e  CERTIFICADOS  (Licenças  Ambientais,  

Escrituras  Públicas  dos  empreendimentos  (Triagem  e  Aterro)  que  devem  ser  requeridas  UNICAMENTE  do 

vencedor da licitação mediante assinatura contratual;

5. O  reconhecimento  da  ILEGALIDADE  quanto  exigência  de  cadastro  no  IBAMA  para  empresas  de  coeta  e 

transporte;

6. O reconhecimento da necessária revisão dos preços unitários e dissídios coletivos procedendo com atualização da 

planilha orçamentária conforme detalhado nos inciso  VII  desta peça impugnatória;

7. Necessária suspensão e manutenção do certame para correção dos vícios apontados nesta peça impugnatória;

Outrossim,  amparada nas razões  recursais,  requer-se  que,  o Presidente da Comissão,  receba e dê 

provimento a presente Impugnação, na hipótese não esperada disso não ocorrer, faça este subir à autoridade 

superior, em consonância com o previsto no § 4°, do art. 109, da Lei n° 8666/93.

Nestes Termos,                             Porto Alegre, 28  de outubro de 2022.

Pede Deferimento.                                  

_________________________________
KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

Anelise Wicky Dias
CPF n°: 003.380-670-51

E-mail: awdlicitacoes@gmail.com
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Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

NIRE (da sede ou filial, quando a
sede for em outra UF)

Código da Natureza
Jurídica

Nº de Matrícula do Agente
Auxiliar do Comércio

 1 - REQUERIMENTO

43600249617 2305

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Telefone de Contato: ______________________________

Data

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome:

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº DE
VIAS

CÓDIGO
DO ATO

CÓDIGO DO
EVENTO QTDE DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO

KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI

002 ALTERACAO

CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO

ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

ABERTURA DE FILIAL NA UF DA SEDE

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

1

1

1

1

051

021

023

2211

PORTO ALEGRE

4 Maio 2022

Nº FCN/REMP

RSP2200398915

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

SIM

_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8268389 em 04/05/2022 da Empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ 27409076000121 e protocolo
221424237 - 29/04/2022. Autenticação: DFE76C199FFE4F51F9964F298D20CAAE6EEB65F8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/142.423-7 e o código de segurança RvPb
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Capa de Processo

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

22/142.423-7

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2200398915

Data

27/04/2022

926.401.250-87 FELIPE KOWAL 04/05/2022

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura
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Certifico registro sob o nº 8268389 em 04/05/2022 da Empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ 27409076000121 e protocolo
221424237 - 29/04/2022. Autenticação: DFE76C199FFE4F51F9964F298D20CAAE6EEB65F8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/142.423-7 e o código de segurança RvPb
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL – EIRELI - ME 

CNPJ nº 27.409.076/0001-21 
 
 

3ª ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
 

 Por este instrumento particular FELIPE KOWAL, brasileiro, casado com comunhão pacial de bens, 
engenheiro quimico, portador do RG nº 9040362304, expedido pelo SJS/RS, CPF nº 926.401.250-87, residente e domiciliado na 
Av. Willy Eugenio Fleck, 1500, casa 237, Bairro Sarandi – Porto Alegre/RS – CEP: 91150-180. 
 
 Na condição de titular da empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL – EIRELI – ME, com sede e foro 
jurídico em Porto Alegre/RS, na Rua Açores, nº 79, sala 506, Bairro Passo Da Areia – CEP: 91030-340, com seu contrato social 
arquivado na JUCERGS sob o NIRE nº 43600249617 em 28/03/2017 e posterior alteração em 04/09/2017 sob nº 4503006 e 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.409.076/0001-21, resolve alterar e consolidar seu ato constitutivo mediante a seguintes clausulas e 
condições: 
 
PRIMEIRA:  
A sede da sociedade passa a ser na Rua Açores, 79, sala 206, Bairro Passo da Areia – Porto Alegre/RS – CEP: 91030-340. 
 
SEGUNDA:  
O objeto será: 
(3811-4/00)COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS;  
(2821-1/00)GESTÃO DE ATERROS SANITARIOS;  
(4930-2/03)TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS;  
(8129-0/00)GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS;  
(3600-6/02)DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÃO;  
(3702-9/00)ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;  
(3812-2/00)COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;  
(7490-1/99)OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NÃO ESPECIFICAS ANTERIORMENTE;  
(3839-4/01)USINA DE COMPOSTAGEM. 
 
TERCEIRA: 
O Capital Social de R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, 
sofreu um aumento e passou para R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais), dividido em 400.000 (quatrocentas mil) cotas no valor 
de R$ 1,00 (Hum real) cada uma, totalmente integralizado neste ato em moeda corrente nacional,  fica assim distribuído ao sócio: 
 
 NOME     %    VALOR – R$ 
 FELIPE KOWAL 100 400.000,00 
                                                                          100 400.000,00 
 
QUARTA: 
Abre nesta data a filial n° 01, em Marau/RS na Rua Idalino Possa, n° 323 – Distrito Industrial – Marau/RS – CEP: 99150-000 
tendo como destaque de Capital o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). 
 
QUINTA:  
O capital social fica assim distribuído entre a matriz e a filial. 
 

MATRIZ : Rua Açores, n° 79, sala 206 – Passo da Areia - Porto Alegre/RS, fica com capital de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais); 
 

FILIAL 01: Rua Idalino Possa, n° 323 – Distrito Industrial – Marau/RS, fica com capital de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais); 
 
SEXTA: 
As demais cláusulas do contrato social não alteradas pelo presente instrumento permanecem em pleno vigor, conforme 
consolidação do contrato social a seguir descrito: 
 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DE  
 

KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL – EIRELI - ME. 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Da Denominação, Sede, Objeto e Duração 
 
ARTIGO 1º: Sob a denominação social de KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL – EIRELI - ME, constituí-se na melhor forma de 
direito uma sociedade comercial, no regime jurídico de empresa individual de Responsabilidade Limitada (de natureza 
empresaria), que se regerá pelo disposto neste contrato e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
 
ARTIGO 2º: A Sociedade tem sua sede social e foro jurídico na Rua Açores, nº 79, Sala 206, Bairro Passo da Areia, Porto 
Alegre/RS - CEP 91030-340. 
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ARTIGO 3º: A Sociedade tem por objeto social: 
(3811-4/00)COLETA DE RESIDUOS NÃO-PERIGOSOS;  
(2821-1/00)GESTÃO DE ATERROS SANITARIOS;  
(4930-2/03)TRANSPORTE RODOVIARIO DE PRODUTOS PERIGOSOS;  
(8129-0/00)GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS;  
(3600-6/02)DISTRIBUIÇÃO DE AGUA POR CAMINHÃO;  
(3702-9/00)ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES;  
(3812-2/00)COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS;  
(7490-1/99)OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS NÃO ESPECIFICAS ANTERIORMENTE;  
(3839-4/01)USINA DE COMPOSTAGEM. 
 
ARTIGO 4º: A duração da Sociedade é por prazo indeterminado, iniciando as suas atividades em 16 de março de 2017. 

 
CAPITULO II 

 
Capital Social e Responsabilidade dos Sócios 

 
ARTIGO 5º: O capital social é do valor nominal de R$ 400.000,00 (Quatrocentos mil reais) totalmente integralizado neste ato em 
moeda corrente nacional, e assim distribuído com o socio: 
 NOME     %    VALOR – R$ 
 FELIPE KOWAL 100 400.000,00 
                                                                          100 400.000,00 

 
CAPITULO III 

 
Da filial 

 
ARTIGO 6º: Abre nesta data a filial n° 01, em Marau/RS na Rua Idalino Possa, n° 323 – Distrito Industrial – Marau/RS – CEP: 
99150-000 tendo como destaque de Capital o valor de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais). 
 
ARTIGO 7º: O capital social fica assim distribuído entre a matriz e a filial. 
 

MATRIZ : Rua Açores, n° 79, sala 206 – Passo da Areia - Porto Alegre/RS, fica com capital de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais); 
FILIAL 01: Rua Idalino Possa, n° 323 – Distrito Industrial – Marau/RS, fica com capital de R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais); 
 

CAPITULO IV 
 

Da administração 
 
ARTIGO 8°: A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de repreentação 
ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto. 
 

CAPITULO  V 
 

Dos direitos e deveres dos sócios 
 

ARTIGO 9º: A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, mediante ato de 
alteração do ato constitutivo. 
 

CAPITULO VI 
 

Do exercício Social e do Resultado 
 
ARTIGO 10°: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-a a elaboração do inventario, do balanço 
patrimonial e do balanço de resultado econômico. 
 

CAPITULO VII 
 

Disposições Finais 
 
ARTIGO 11º: Os casos omissos neste contrato e as duvidas eventualmente suscitadas serão resolvidas de acordo com as Leis 
em vigor, ficando eleito para todos os fins o Foro desta Cidade, seja qual for o domicilio dos sócios. 
 
ARTIGO 12°: O titular, já qualificado neste instrumento, DECLARARA expressamente, não estar incurso em nenhum dos crimes 
previstos em Lei, que o impeçam de exercer atividades mercantis. 
 
E assim, justos e contratados, firmam o presente instrumento em três vias de igual teor e forma, que será assinada pelo titular. 
  

   Porto Alegre, 26 de abril de 2022 
 
 
  

FELIPE KOWAL 

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8268389 em 04/05/2022 da Empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ 27409076000121 e protocolo
221424237 - 29/04/2022. Autenticação: DFE76C199FFE4F51F9964F298D20CAAE6EEB65F8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/142.423-7 e o código de segurança RvPb
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Número do Protocolo

22/142.423-7

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

RSP2200398915

Data

27/04/2022

926.401.250-87 FELIPE KOWAL 04/05/2022

Selo Ouro - Certificado Digital

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)

Data Assinatura

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8268389 em 04/05/2022 da Empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ 27409076000121 e protocolo
221424237 - 29/04/2022. Autenticação: DFE76C199FFE4F51F9964F298D20CAAE6EEB65F8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/142.423-7 e o código de segurança RvPb
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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REGISTRO DIGITAL

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DO DOCUMENTO PRINCIPAL

Porto Alegre, 04 de maio de 2022.

Eu, FELIPE KOWAL, BRASILEIRA, CASADO, ENGENHEIRO QUIMICO, DATA

DE NASCIMENTO 14/11/1977, RG Nº 9040362304 SSP-RS, CPF 926.401.250-87,

AVENIDA WILLY EUGENIO FLECK, Nº 1500, CASA 237, BAIRRO SARANDI, CEP

91150-180, PORTO ALEGRE - RS, DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, que os

documentos apresentados digitalizados ao presente protocolo de registro digital

na Junta Comercial, sem possibilidade de validação digital, SÃO VERDADEIROS

E CONFEREM COM OS RESPECTIVOS ORIGINAIS.

FELIPE KOWAL
Assinado digitalmente por certificação A3

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8268389 em 04/05/2022 da Empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ 27409076000121 e protocolo
221424237 - 29/04/2022. Autenticação: DFE76C199FFE4F51F9964F298D20CAAE6EEB65F8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/142.423-7 e o código de segurança RvPb
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.

pág. 6/9



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Relatório de Filiais Abertas

04/05/2022

Informamos que, do processo 22/142.423-7 arquivado nesta Junta Comercial sob o número 8268389 em 04/05/2022 da
empresa 4360024961-7 KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, consta a abertura da(s) seguinte(s) filial(ais):

NIRE ENDEREÇO

4390214778-7 RUA IDALINO POSSA 323    -  BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL  CEP 99150-000  -  MARAU/RS

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8268389 em 04/05/2022 da Empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ 27409076000121 e protocolo
221424237 - 29/04/2022. Autenticação: DFE76C199FFE4F51F9964F298D20CAAE6EEB65F8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/142.423-7 e o código de segurança RvPb
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucisrs informando o 
número do protocolo 22/142.423-7.

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, de CNPJ

27.409.076/0001-21 e protocolado sob o número 22/142.423-7 em 29/04/2022, encontra-se registrado na Junta

Comercial sob o número 8268389, em 04/05/2022. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Marco Aurélio

Soares de Azevedo.

Certifica o registro, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves. Para sua validação, deverá ser acessado

o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portal/pages/

imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

926.401.250-87 FELIPE KOWAL 04/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

926.401.250-87 FELIPE KOWAL 04/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Declaração Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome Data Assinatura

926.401.250-87 FELIPE KOWAL 04/05/2022

Assinado utilizando o(s) seguinte(s) selo(s) do

Selo Ouro - Certificado Digital

Data de início dos efeitos do registro (art. 36, Lei 8.934/1994): 26/04/2022

Documento assinado eletronicamente por Marco Aurélio Soares de Azevedo, Servidor(a) Público(a),
em 04/05/2022, às 12:21.

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8268389 em 04/05/2022 da Empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ 27409076000121 e protocolo
221424237 - 29/04/2022. Autenticação: DFE76C199FFE4F51F9964F298D20CAAE6EEB65F8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/142.423-7 e o código de segurança RvPb
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi assinado digitalmente por :

CARLOS VICENTE BERNARDONI GONCALVES193.107.810-68

Porto Alegre. quarta-feira, 04 de maio de 2022

Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
Certifico registro sob o nº 8268389 em 04/05/2022 da Empresa KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, CNPJ 27409076000121 e protocolo
221424237 - 29/04/2022. Autenticação: DFE76C199FFE4F51F9964F298D20CAAE6EEB65F8. Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves - Secretário-
Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nº do protocolo 22/142.423-7 e o código de segurança RvPb
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 05/05/2022 por Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves – Secretário-Geral.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
27.409.076/0001-21
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
28/03/2017 

 
NOME EMPRESARIAL 
KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL - EIRELI 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 
38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 
38.21-1-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 
38.39-4-01 - Usinas de compostagem 
49.30-2-03 - Transporte rodoviário de produtos perigosos 
52.31-1-03 - Gestão de terminais aquaviários 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári 

 
LOGRADOURO 
R ACORES 

NÚMERO 
79 

COMPLEMENTO 
SALA 206 

 
CEP 
91.030-340 

BAIRRO/DISTRITO 
PASSO DA AREIA 

MUNICÍPIO 
PORTO ALEGRE 

UF 
RS 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
FELIPE@KOWAL.ECO.BR 

TELEFONE 
(51) 3307-6766 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
28/03/2017 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 16/05/2022 às 12:42:58 (data e hora de Brasília). Página: 1/1



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 27.409.076/0001-21
NOME EMPRESARIAL: KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL - EIRELI
CAPITAL SOCIAL: R$400.000,00 (Quatrocentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: FELIPE KOWAL
Quali�cação: 65-Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no

Brasil
   

       

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.
Emitido no dia 16/05/2022 às 12:44 (data e hora de Brasília).



CNH Digital

QR-CODE

Departamento Nacional de Trânsito

Documento assinado com certificado digital em conformidade 

com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá 

ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 

validação do documento digital estão disponíveis em: 

< http://www.serpro.gov.br/assinador-digital >, opção Validar 

Assinatura.



 

P á g i n a 1 | 1 
_____________________________________________________________________________________________________ 

Avenida Benjamin Constant, 1755 – Sala 203 – Edifício Verona – CEP 90550-005 – Porto Alegre/RS 
E-mail: awdlicitacoes@gmail.com         Celular/WhatsApp: +55 (51) 99770  1789 

 

PROCURAÇÃO INSTRUMENTO PARTICULAR 
 
 

Outorgante. KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI, inscrita sob CNPJ/MF sob o nº 
27.409.076/0001-21, estabelecida na Rua Açores, 79 – Sala 506 – Bairro Passo da Areia, 
nesta capital, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul – CEP: 91,030-340 devidamente 
representada neste ato pelo Sr. Felipe Kowal, brasileiro, engenheiro químico, sócio 
administrador, portador do RG nº 9040362304 inscrita no CPF/MF sob o nº 926.401.250-
87, residente e domiciliado na Avenida Willy Eugênio Fleck, 1500 – Casa 237 – Bairro 
Sarandi – Porto Alegre/SP – CEP: 91.150-180. Através dos poderes constituídos em 
contrato social, o sócio da outorgante nomeia e constitui sua bastante procuradora 
ANELISE WICKY DIAS, brasileira, analista de licitações e negócios públicos, com 
escritório na Avenida Benjamin Constant, 1755 – Edifício Verona – Sala 203 – Porto 
Alegre/RS – CEP: 90.550-005 portadora do RG nº 4083391039 inscrito no CPF/MF sob o nº 
003.380.670-51, a quem confere poderes especiais para, sempre em conformidade com 
o Contrato Social e suas alterações, representar a ora outorgante em LICITAÇÕES E 
CONTRATOS PÚBLICOS da Administração Direta (Município, Estado, União) indireta 
(autarquias, empresas publicas, sociedade de economia mista) fundações, consórcios, 
Órgãos públicos, e demais órgãos e entidades que realizam processos licitatórios em 
território nacional, em quaisquer processos de licitações públicas ou privadas, sejam 
elas em forma de convite, tomada de preços, concorrências, pregões eletrônicos e 
presenciais, dispensa de licitações, processos emergenciais enfim, em todas as 
modalidades e tipos de licitações previstas no ordenamento brasileiro; podendo para 
tanto prestar declarações e informações necessárias, atualizar, renovar registros 
cadastrais, assinar e requerer o que for preciso, ajustar cláusulas e condições, 
concordar e discordar, debater, apresentar recursos, impugnações e contrarrazões, 
formular propostas, ofertar lances, recorrer, renunciar a prazos recursais, assinar 
propostas e declarações, enfim, praticar tudo quanto mais se tornar necessário para o 
bom e fiel cumprimento do presente mandato, sendo vedado  o substabelecimento. Este 
instrumento terá validade de 24 (Vinte Quatro) meses contados de sua assinatura. 

 
Porto Alegre, 22 de outubro de 2021. 

 

Em testemunho da verdade. 

 

__________________________________________________ 
KOWAL ENGENHARIA AMBIENTAL EIRELI 

Representante Legal:  Felipe Kowal                            
CPF/MF nº 926.401.250-87  

FELIPE 

KOWAL:92640125087

Assinado de forma digital por 

FELIPE KOWAL:92640125087 

Dados: 2021.10.25 12:15:52 -03'00'





 

CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2022/2022 
 

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS000043/2022
DATA DE REGISTRO NO MTE: 12/01/2022
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR069961/2021
NÚMERO DO PROCESSO: 19964.100238/2022-98
DATA DO PROTOCOLO: 11/01/2022
 

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

 
SIND DAS EMPR DE ASSEIO E CONSERVACAO DO EST DO R G S, CNPJ n. 87.078.325/0001-75, neste
ato representado(a) por seu ;
 
E 
 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMP. DE ASSEIO, CONSERV, ZELADORIA, RECICL DE LIXO,
LIMPEZA URB, AMBIENTAL E DE AREAS VERDES E EMP. DE SER TERCEIRIZ., CNPJ n.
10.141.903/0001-46, neste ato representado(a) por seu ;
 
celebram a presente CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho
previstas nas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE 
 
As partes fixam a vigência da presente Convenção Coletiva de Trabalho no período de 01º de janeiro de
2022 a 31 de dezembro de 2022 e a data-base da categoria em 01º de janeiro. 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA 
 
A presente Convenção Coletiva de Trabalho abrangerá a(s) categoria(s) TRABALHADORES EM
EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVAÇÃO, ZELADORIA, RECICLAGEM DE LIXO, LIMPEZA URBANA,
AMBIENTAL E DE ÁREAS VERDES E DE EMPRESAS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DO RAMO DE
ASSEIO E CONSERVAÇÃO, com abrangência territorial em Água Santa/RS, Almirante Tamandaré do
Sul/RS, Aratiba/RS, Barão de Cotegipe/RS, Carazinho/RS, Caseiros/RS, Ciríaco/RS, Constantina/RS,
Coqueiros do Sul/RS, Coxilha/RS, David Canabarro/RS, Erebango/RS, Erechim/RS, Ernestina/RS,
Erval Grande/RS, Espumoso/RS, Estação/RS, Frederico Westphalen/RS, Gaurama/RS, Getúlio
Vargas/RS, Guaporé/RS, Ibiaçá/RS, Ibirapuitã/RS, Ibirubá/RS, Iraí/RS, Itapuca/RS, Itatiba do Sul/RS,
Marau/RS, Marcelino Ramos/RS, Mariano Moro/RS, Mato Castelhano/RS, Maximiliano de Almeida/RS,
Muliterno/RS, Não-Me-Toque/RS, Novo Barreiro/RS, Paim Filho/RS, Palmeira das Missões/RS, Passo
Fundo/RS, Pontão/RS, Ronda Alta/RS, Sananduva/RS, Santa Bárbara do Sul/RS, Santo Antônio do
Palma/RS, São Domingos do Sul/RS, São Valentim/RS, Sarandi/RS, Selbach/RS, Serafina Corrêa/RS,
Sertão/RS, Severiano de Almeida/RS, Soledade/RS, Tapejara/RS, Tapera/RS, Tio Hugo/RS, Três
Palmeiras/RS, Vanini/RS, Viadutos/RS, Victor Graeff/RS e Vila Maria/RS. 

 
SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO 

PISO SALARIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - SALÁRIO NORMATIVO 
 

 

A partir de 01-01-2022, o salário normativo geral da categoria profissional passa a ser de R$1.314,09  (um mil,
trezentos e quatorze reais e nove centavos) para uma carga horária de 220 horas mensais e 44 horas semanais.

 
 
CLÁUSULA QUARTA - SALÁRIO NORMATIVO POR FUNÇÕES 
 



A partir de 01-01-2022, passam a vigorar os seguintes salários normativos para carga horária de 220 horas mensais
e 44 horas semanais:

 

FUNÇÃO C.B.O  R$
Almoxarife 4141  1.578,31
ascensorista - 180h 5141  1.326,39
atendente de chamado de alarme/suporte,
orientador de shopping  5174  1.582,27

auxiliar de almoxarifado 4141  1.314,09
auxiliar de escritório em geral, auxiliar ou
assistente administrativo (exceto contínuo ou
office-boy)

4110  1.717,39

auxiliar de manutenção predial, servente de
conservação predial 5143  1.314,09

auxiliar nos serviços de alimentação, auxiliar de
cozinha, saladeira 5135  1.314,09

catador de material reciclável, reciclador de lixo
urbano 5192  1.463,98

coletor de lixo domiciliar, coletor, lixeiro -
Limpeza Urbana 5142  1.549,57

contínuo, office-boy 4122  1.314,09
controlador de pragas, aplicador de inseticida e
produtos agrotóxicos/domissanitários, aplicador
de bactericida, desinsetizador

5199  1.445,39

Copeiro 5134  1.314,09
cozinheiro geral, cozinheiro açougueiro,
cozinheiro, merendeiro de escola/creche 5132  1.379,71

faxineiro, limpador, auxiliar de serviços gerais,
auxiliar de limpeza, servente de limpeza, auxiliar
de limpeza técnica em indústria.

5143  1.314,09

guardador de veículos, orientador de
estacionamento 5199  1.314,09

Jardineiro 6220  1.314,09
leiturista, leiturista de medidores de água e luz 5199  1.462,50
limpador alpinista 5143  1.669,75
monitor/auxiliar de creche ou albergue infantil 3341  1.396,01
Porteiro 5174  1.582,27
preparador terceirizado de materiais
hospitalares 7842  1.608,16

recepcionistas em geral, recepcionista 4221  1.485,67
repositores de mercadorias, repositor 5211  1.441,27
varredor de rua, gari, varredor – Limpeza
Urbana 5142  1.339,25

Zelador 5141  1.601,35

 

 

 
 
CLÁUSULA QUINTA - SALÁRIO NORMATIVO EM JORNADA REDUZIDA 
 

O salário normativo do empregado que trabalha em jornada reduzida, ou seja, inferior a 44h (quarenta e quatro
 horas)  semanais,  será  obtido  através  do seguinte  cálculo:  Dividir a duração do trabalho semanal (jornada”
semanal contratada) por 6 (seis) dias da  semana; após,  multiplicar  este  resultado por 30 (trinta) dias do mês;
finalmente, o produto desta operação multiplicar pelo valor equivalente a 1 (uma) hora de trabalho.

 
REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS 

 
CLÁUSULA SEXTA - MAJORAÇÃO SALARIAL GERAL 
 



Os trabalhadores integrantes da categoria profissional, que percebam salário-base de até R$2.100,00 (dois mil e
cem reais) (FAIXA 1) terão os seus salários reajustados, em 1° de janeiro de 2022, em quantia equivalente a
10,90% (dez inteiros e noventa centésimos por cento), enquanto que os trabalhadores integrantes da categoria
profissional que percebam salário-base de R$2.100,01 (dois mil, cem reais e um centavo) em diante (FAIXA 2) terão
os seus salários reajustados, em 1° janeiro de 2022, em quantia equivalente a 10,90% (dez inteiros e noventa
centésimos por cento).

O percentual de reajuste incidirá sobre os salários do mês de janeiro de 2021, compensados, após, todos os
aumentos espontâneos ou coercitivos havidos no período de 02-01-2021 até 31-12-2021, salvo se decorrentes do
término de aprendizagem, implemento de idade, promoção por antiguidade ou merecimento, transferência de cargo
ou função, estabelecimento ou localidade ou equiparação salarial determinada por sentença transitada em julgado.

 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - MAJORAÇÃO SALARIAL PROPORCIONAL 
 

Os trabalhadores admitidos a partir de 1° de fevereiro de 2021 terão os seus salários reajustados proporcionalmente
à razão de 1/12 (um doze avos) por mês trabalhado, observadas entrementes as regras de equiparação salarial
estabelecidas pelo artigo 461 da CLT.

 
PAGAMENTO DE SALÁRIO – FORMAS E PRAZOS 

 
CLÁUSULA OITAVA - PAGAMENTO DE SALÁRIO E DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 

O pagamento dos salários e da rescisão contratual em sexta-feira e em véspera de feriados deverá ser realizado em
moeda corrente, ressalvada a hipótese das empresas que efetuam o pagamento dos salários através de depósito
bancário.

Se o pagamento do salário ou rescisão contratual for realizado por meio de cheque, a empregadora garantirá ao
trabalhador o tempo necessário para descontá-lo dentro do horário bancário do município onde se desenvolve o
contrato de trabalho, tempo esse limitado a um máximo de 2 (duas) horas.

Nos casos em que o pagamento dos salários e das férias ocorrer através de crédito em conta bancária do
empregado, a comprovação do adimplemento dos salários e das férias poderá ser feita através da apresentação do
recibo de salário sem assinatura, mas com a discriminação das parcelas/rubricas pagas e descontadas,
acompanhado do comprovante do crédito bancário correspondente.

O não pagamento dos salários no prazo de lei, salvo se o atraso decorrer de problemas operacionais do banco ou
de problemas na própria conta do empregado, e depois de observado o prazo de tolerância de 3 dias úteis,
importará na incidência de multa em favor do empregado no valor equivalente a 1/30 por dia de atraso, até o limite
máximo de um salário-base do empregado.  

 
 
CLÁUSULA NONA - PAGAMENTO DOS DIREITOS RESCISÓRIOS 
 

O pagamento dos salários e demais encargos devidos pela rescisão do contrato de trabalho, inclusive a multa do
FGTS, quando for o caso, será efetuado até dez dias contados a partir do término do contrato de trabalho, sob pena
do empregador responder por multa de valor equivalente a 1(um) salário-base mensal do empregado, para atrasos
de até 30 (trinta) dias, e  mais a quantia equivalente a 1/30 (um trinta avos) do mesmo salário-base mensal por dia
de atraso a partir do trigésimo dia de atraso, limitada ao valor máximo de 4 (quatro) salários-base mensais do
empregado, salvo se o pagamento não se realizar por culpa do próprio empregado.

A multa ora estabelecida, por ser mais benéfica ao trabalhador, substitui e tem prevalência sobre a multa
estabelecida no parágrafo 8º do art. 477 da CLT, não deixando margem ou direito à cobrança concomitante das
duas multas. 

As partes declaram expressamente que as penalidades previstas na presente cláusula serão exigíveis
independentemente do valor atribuído às verbas rescisórias, afastando a incidência do disposto no art. 412 do CCB
ou de qualquer outro dispositivo que venha regular a matéria.

 
 



CLÁUSULA DÉCIMA - RECIBO DE PAGAMENTO SALARIAL 
 

Os empregadores ficam obrigados a fornecer para os empregados cópias do envelope de pagamento salarial ou
similar, com as seguintes especificações, no mínimo: 1) o nome da empresa empregadora; 2) o nome do
empregado; 3) o local onde o empregado presta os seus serviços; 4) a discriminação das parcelas e respectivos
valores pagos; 5) os títulos e valores dos descontos efetuados e 6) o valor a ser recolhido ao FGTS.

Os empregadores, da mesma forma, deverão entregar aos empregados a 2ª (segunda) via do recibo de pagamento
da rescisão contratual.

O empregador, na medida em que autorizado pelo empregado, poderá encaminhar os recibos de salários por e-mail,
WhatsApp ou via terminal bancário, assegurado o fornecimento de recibos “em papel” sempre que houver
solicitação do empregado.

 
ISONOMIA SALARIAL 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SALÁRIO DO SUBSTITUTO 
 

Admitido empregado para a função de outro empregado despedido sem justa causa, é garantido para o empregado
substituto salário idêntico ao do empregado de menor salário ajustado na mesma função, sem considerar vantagens
de natureza pessoal e, no caso de substituição temporária, salário idêntico ao do empregado substituído, também
excluídas vantagens de natureza pessoal.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - EMPREGADO MAIS NOVO 
 

Não poderá o empregado mais novo na empresa receber pagamento de salário superior ao do empregado mais
antigo que exercer a mesma função ou tarefa.

 
DESCONTOS SALARIAIS 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DESCONTOS SALARIAIS 
 

São válidos e permitidos descontos efetuados nos salários dos empregados, desde que por eles autorizados e
desde que respeitado o limite do § Único do art. 82 da CLT, a título de refeições e ranchos fornecidos, convênios
mantidos com farmácias e funerárias e de associações de empregados.

As empresas, na medida em que comprovada a associação, ficam obrigadas a promover o desconto em folha de
pagamento dos empregados associados ao sindicato, no valor da mensalidade social, devendo efetuar o repasse do
valor até o dia 10 do mês subsequente. O não repasse do valor descontado até o dia 10 do mês subsequente
importará na incidência de multa de 10% do valor não repassado, mais juros de mora à razão de 1% ao mês e
correção monetária pela variação do IGP-M.

 
 

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS 
13º SALÁRIO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - GRATIFICAÇÃO DE NATAL 
 

Os empregados que não tenham requerido o pagamento da 1ª (primeira) parcela da Gratificação de Natal - 13º
Salário - no mês de janeiro, terão a faculdade de requerer o pagamento até o dia anterior ao início do gozo das
férias, recebendo o respectivo valor até o 5° (quinto) dia útil do mês subsequente ao retorno das férias, incluindo-se
no cálculo o período de férias, até o limite de 50% (cinquenta por cento) dos duodécimos já vencidos.

Os empregadores poderão pagar o 13º salário de seus empregados em parcela única até o 5º dia útil do mês de
dezembro do respectivo exercício.



O 13º salário poderá ser pago de forma antecipada e em até 11 parcelas mensais, vencendo-se a última no máximo
no dia 20 de dezembro de cada ano, desde que autorizado mediante acordo escrito entre empregado e empregador.

O não pagamento dos valores do 13º salário nas datas previstas em lei ou nas datas ajustadas com os empregados,
salvo se o atraso decorreu de problemas operacionais do banco ou de problemas na própria conta do empregado, e
depois de observado o prazo de tolerância de 3 dias úteis, importará na incidência de multa em favor do empregado
no valor equivalente a 1/30 da parcela vencida e não paga por dia de atraso, até o limite máximo do próprio valor da
respectiva parcela vencida e não paga.

 
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FUNÇÃO GRATIFICADA 
 

O empregado que exercer cargo em comissão ou função gratificada por 10 (dez) anos ou mais, caso deixe de
exercê-la, terá assegurado o pagamento do valor da comissão ou gratificação, que será incorporada ao seu salário
básico.

 
ADICIONAL DE HORA-EXTRA 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - HORAS EXTRAS 
 

A jornada laboral excedente à fixada no contrato de trabalho, ou excedente à jornada legal, será paga com adicional
de 50% (cinquenta por cento) do salário-hora normal, quanto às 1ª (primeira) e 2ª (segunda) horas e, nas
superiores, por necessidade imperiosa ou motivo de força maior, com adicional equivalente a 100% (cem por cento)
do salário-hora.

 
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - INSALUBRIDADE 
 

As empresas da categoria econômica passarão a pagar, a partir de 01-01-2022, adicional de insalubridade:

a)   - em grau médio (vinte por cento) para os trabalhadores da categoria profissional que exerçam as
funções/atividades de Copeira, Cozinheira, Auxiliar de Cozinha, Merendeira de Escola/Creche, Monitor de creche e
albergue infantil, Auxiliar de creche e albergue infantil, Faxineiro/Limpador/Auxiliar de limpeza/Servente de limpeza,
Gari/Varredor (CBO n.º 5142-15), Zelador de edifício (CBO n.º 5141-20) e Jardineiro;

b)   – em grau médio (vinte por cento) para os trabalhadores que exerçam as funções/atividades de
Faxineiro/Limpador/Auxiliar de limpeza/Servente de limpeza e que trabalhem de forma habitual na higienização de
instalações sanitárias que não sejam de uso público ou que não sejam coletivas de grande circulação, e na
respectiva coleta de lixo, entendendo-se por “instalações sanitárias de uso público” aquelas em que o acesso
independe da autorização do titular do estabelecimento e é livre ao público em geral, e entendendo-se por
“instalações sanitárias de grande circulação” aquelas utilizadas por mais de vinte pessoas ao dia;

c)   – em grau máximo (quarenta por cento) para os trabalhadores que exerçam as funções/atividades de Aplicador
de bactericida e Desinsetizador, Aplicador de inseticida e produtos agrotóxicos/domissanitários, auxiliar de limpeza
técnica em indústria automotiva, higienização técnica de materiais hospitalares, preparador de materiais (CBO
n°7842-05, Lixeiro/Coletor (CBO n.º 5142-05), Reciclador  e, ainda, para o Faxineiro/Limpador/Auxiliar de
limpeza/Servente de limpeza que trabalhem de forma permanente na higienização de instalações sanitárias de uso
público ou coletivo de grande circulação, e na respectiva coleta de lixo, entendendo-se por “instalações sanitárias de
uso público” aquelas em que o acesso independe da autorização do titular do estabelecimento e é livre ao público
em geral, e entendendo-se por “instalações sanitárias de grande circulação aquelas utilizadas por mais de vinte
pessoas ao dia.

Os adicionais previstos nesta cláusula serão calculados com base no salário normativo da respectiva função.

O pagamento deste adicional de insalubridade não desobriga as empregadoras de fornecerem para tais
empregados os “Equipamentos de Proteção Individual - EPI”, segundo Certificado de Aprovação do Ministério do
Trabalho.

Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada:



a) à observância das instruções expedidas pelo empregador através de ordens de serviço, quanto às precauções a
tomar no sentido de evitar acidentes do trabalho ou doenças ocupacionais;

b) ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos pela empresa.

A prestação laboral extraordinária dos empregados que recebem o pagamento de adicional de insalubridade
prescinde da inspeção e licença prévia da autoridade competente em matéria de higiene do trabalho de que trata o
artigo 60 da CLT.

 
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 

 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 
 

Os empregadores, a partir de 1º de janeiro de 2022, proporcionarão aos empregados que cumpram jornada diária
de trabalho superior a 6 (seis) horas, isto é, àqueles que têm necessidade e direito a intervalo de uma hora para
repouso ou alimentação na forma do artigo 71 da CLT, auxílio-alimentação sob a forma de ticket, cartão ou vale, de
forma antecipada e até o último dia do mês, em valor não inferior a R$20,18(vinte reais com dezoito centavos) por
dia de efetivo trabalho.

O auxílio-alimentação poderá ser satisfeito mediante o fornecimento de refeição pronta, de quantidade e qualidades
equivalentes a uma refeição de restaurante em valor não inferior a R$20,18(vinte reais com dezoito centavos) por
dia efetivamente trabalhado. Na hipótese de o auxílio alimentação já fornecido pela empresa superar o valor mínimo
previsto na presente cláusula, a refeição deverá ser de valor, qualidade e quantidades equivalentes ao valor diário
do benefício já praticado pela empresa. Fica autorizado, em qualquer hipótese, o desconto nos salários dos
empregados da quantia equivalente até 19,00% (dezenove por cento) do valor do auxílio-alimentação
proporcionado.

O valor do auxílio alimentação dos empregados com contrato de trabalho em vigor em 01/01/2021, e que desde
então recebem auxílio alimentação, será reajustado em 10,90% (dez inteiros e noventa centésimos por cento) em
01/01/2022, respeitado o valor mínimo de R$ R$20,18(vinte reais com dezoito centavos), estabelecido no primeiro
parágrafo desta cláusula, sendo autorizada a compensação dos aumentos espontâneos concedidos no período para
o auxílio alimentação.

O auxílio alimentação não tem natureza salarial e os valores correspondentes não serão considerados como salário
para nenhum fim.

As entidades sindicais convenentes recomendam que os empregadores do segmento de asseio e conservação, na
medida do possível, tentem sensibilizar seus tomadores de serviços para adotar a faculdade aberta pelo § 4o do art.
5º-A da Lei nº 6.019/74 no sentido de estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços o mesmo
atendimento de refeição destinado aos seus empregados, ou ao menos o uso do mesmo local destinado às
refeições.

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA - AUXÍLIO LANCHE 
 

Os empregadores, a partir de 1º de janeiro de 2022, proporcionarão aos empregados que cumpram jornada diária
de trabalho de até 6 (seis horas) auxílio lanche sob a forma de ticket, cartão ou vale, de forma antecipada e até o
último dia do mês, em valor não inferior a R$ 10,09(dez reais e nove centavos) por dia de efetivo trabalho, ou auxílio
lanche mediante o fornecimento de lanche em restaurante/lanchonete própria ou de terceiros de valor não inferior
a R$ 10,09(dez reais e nove centavos) por dia de efetivo trabalho, ou ainda mediante o fornecimento de lanche
pronto, de quantidade e qualidades equivalentes a um lanche de restaurante/lanchonete no valor de R$ 10,09(dez
reais e nove centavos), autorizado, em qualquer hipótese, o desconto nos salários dos empregados da quantia
equivalente até 19,00% (dezenove inteiros por cento) do valor do auxílio lanche proporcionado.

O auxílio lanche não tem natureza salarial e os valores correspondentes não serão considerados como salário para
nenhum fim. Convencionam as partes que o tempo despendido pelo empregado para o registro do ponto, seja
mecânico, manual ou eletrônico, contados 5 (cinco minutos) anteriormente e posteriormente à hora exata para o
início e término da respectiva jornada trabalho, não será computado para a definição/cálculo da jornada diária de
trabalho para os fins previstos nesta cláusula, isto é, para apurar se a jornada diária foi ou não superior a 6 (seis)
horas.

O valor do auxílio lanche dos empregados com contrato de trabalho em vigor em 01/01/2020, e que desde então
recebem auxílio lanche, será reajustado em 4,50% (quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) em



01/01/2021, respeitado o valor mínimo de R$ 9,10(nove reais e dez centavos), estabelecido no primeiro parágrafo
desta cláusula, sendo autorizada a compensação dos aumentos espontâneos concedidos no período para o auxílio
lanche.

O auxílio lanche ora instituído, independentemente da carga horária diária cumprida, não se somará e será
excludente em relação auxílio alimentação estabelecido na cláusula anterior, e vice versa, de modo que o
trabalhador em hipótese alguma fará jus ao auxílio alimentação e ao auxílio lanche concomitantemente no mesmo
dia de trabalho.

Na hipótese de cargas diárias de trabalho variáveis, em que em alguns dias há mais de 6(horas) horas de trabalho e
noutros há 6(seis) horas ou menos horas de trabalho, o empregado fará jus ao vale alimentação para e
relativamente aos dias em que a carga diária for superior a 6(seis) horas de trabalho e fará jus ao auxílio lanche
para e relativamente aos dias em que a carga horária for igual ou inferior a 6(seis) horas de trabalho.

 
AUXÍLIO TRANSPORTE 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA - VALE TRANSPORTE 
 

 

Os empregadores são obrigados a fornecer, antecipadamente e até o último dia do mês, vale-transporte para os
seus empregados atenderem suas necessidades de transporte coletivo da residência ao local de trabalho e vice-
versa.

Os empregadores, como ressarcimento do custo dos vales transporte, poderão descontar dos salários a quantia
mensal de até 6% (seis por cento) do valor bruto do salário normativo mensal da função desempenhada pelo
empregado ou, caso o empregado cumpra jornada de trabalho reduzida e receba salário proporcional à jornada
reduzida, do valor bruto do salário mensal contratado.

Durante o prazo de vigência do contrato de experiência o vale transporte poderá ser fornecido de forma diária no
local da prestação dos serviços, enquanto que a partir do término da vigência do contrato de experiência o vale
transporte será fornecido no local da prestação dos serviços e em periodicidade mínima semanal.

Nas localidades onde não há a comercialização/sistema de fichas, ticket ou cartão magnético de vale-transporte ou
nas localidades onde o empregador não tenha filial ou escritório, o empregadores terá  a faculdade de cumprir a
obrigação de concessão de vale-transporte mediante a antecipação em dinheiro da quantia necessária a permitir o
deslocamento do empregado da residência para o trabalho e vice-versa.

O valor da antecipação em dinheiro, que corresponde ao excedente à participação do empregado, de 6% (seis por
cento) do valor do salário normativo da função desempenhada pelo empregado, não tem natureza salarial, não se
incorpora à remuneração para quaisquer efeitos, não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou
de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e nem se configura como rendimento tributável do trabalhador.

Havendo interesse do empregado e mediante acordo escrito, fica autorizado que as necessidades de transporte dos
trabalhadores da residência ao local de trabalho e vice-versa sejam atendidas (a) através da concessão de cartão
combustível pelo empregador no valor equivalente a duas passagens do transporte público respectivo por dia de
efetivo trabalho em cada mês, com a possibilidade de desconto nos salários da quantia mensal de até 6% (seis por
cento) do valor do salário do empregado, ou (b) através da disponibilização pelo  empregador do uso de aplicativos
de transporte, também com a possibilidade de desconto nos salários da quantia mensal de até 6% (seis por cento)
do valor do salário do empregado.

Havendo incompatibilidade entre os horários do transporte público regular e os horários de início e/ou término da
jornada de trabalho,  e desde que o empregador não forneça transporte, desde que na localidade seja aceito
“Cartão combustível” e desde que haja pedido escrito do empregado, a empregadora concederá “cartão
combustível” no valor equivalente a duas passagens de transporte público respectivo por dia de efetivo trabalho em
cada mês, com a possibilidade de descontos nos salários da quantia mensal de até 6º (seis por cento) do valor do
salário do empregado.

 
AUXÍLIO EDUCAÇÃO 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - MATERIAL ESCOLAR 
 

VER CLAÚSULA 29ª DO PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR.



 
AUXÍLIO DOENÇA/INVALIDEZ 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - AUXÍLIO INVALIDEZ 
 

VER CLAÚSULA 29ª DO PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR.

 
AUXÍLIO MORTE/FUNERAL 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - AUXÍLIO FUNERAL TRABALHADOR 
 

VER CLAÚSULA 29ª DO PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - AUXÍLIO FUNERAL CÔNJUJE/COMPANHEIRO(A) 
 

VER CLAÚSULA 29ª DO PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - AUXÍLIO FUNERAL FILHO(A) 
 

VER CLAÚSULA 29ª DO PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR.

 

 
AUXÍLIO MATERNIDADE 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - AUXÍLIO BABÁ 
 

VER CLAÚSULA 29ª DO PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - AUXÍLIO NATALIDADE 
 

VER CLAÚSULA 29ª DO PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR.

 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - AUXÍLIO FARMÁCIA PARA O BEBÊ 
 

VER CLAÚSULA 29ª DO PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR.

 
OUTROS AUXÍLIOS 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - PLANO DE BENEFÍCIO FAMILIAR 
 

As entidades sindicais convenentes renovam, neste ato, o “PLANO DE BENEFÍCIO SOCIAL FAMILIAR” em favor de
todos os empregados abrangidos pela presente Convenção Coletiva de Trabalho, associados ou não do Sindicato
Profissional, com intuito de beneficiar os trabalhadores e as empresas do segmento.

O plano continuará sendo administrado pela FEEAC/RS - Federação dos Empregados em Empresas de Asseio e
Conservação do Estado do Rio Grande do Sul, sendo gerido por empresas especializadas que garantam o fiel



cumprimento dos auxílios e benefícios, abaixo estabelecidos e que sejam previamente autorizadas em conjunto pela
FEEAC/RS e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul.

1)  Para a efetiva viabilidade financeira do “Plano de Benefício Social Familiar”, a contribuição social a ser paga
pelas empresas do segmento fica estipulada na quantia de R$17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos) por
trabalhador que possua, inclusive os intermitentes, até o dia 10 (dez) de cada mês, exclusivamente por meio de
boleto disponibilizado pela gestora ou sindicato profissional. Atendendo recomendação do Ministério Público do
Trabalho, o “Plano de Benefício Social Familiar” será integralmente custeado pelas empresas que atuam no
segmento.

1.1) O não pagamento da contribuição social até o dia 10 (dez) de cada mês implicará na incidência de multa de
10% (dez por cento) e juros mensais de 1% (um por cento) ao mês sobre os valores não pagos, além das demais
penalidades previstas nesta norma coletiva, podendo ainda o empregador ter seu nome incluso em órgão de
proteção ao crédito. Caso o empregador regularize seus débitos até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento de
comunicação da gestora ou do sindicato profissional, ficará isento de quaisquer penalidades.

1.2) Os valores pagos para o custeio e os benefícios proporcionados pelo Plano de Benefício Social Familiar, tendo
em vista o caráter assistencial e indenizatório, não têm natureza salarial e não se incorporam ao salário para
nenhum fim.

1.3) Para efeitos de confirmação dos beneficiários do sistema, as empresas, sempre que solicitadas pelo sindicato
profissional, deverão apresentar a RAIS ou documento que comprove o número de trabalhadores respectivo.

2)  Caso a empresa opte por uma prestação de serviço não gerida por entidade contratada pelos sindicatos, deverá,
antes da contratação, encaminhar à FEEAC/RS minuta do contrato discriminando a forma de operação e prestação
de todos os benefícios e serviços aqui pactuados, cuja contratação deverá ser autorizada por escrito pela
FEEAC/RS.

3) Em caso de afastamento de empregado, por motivo de doença ou acidente de trabalho, o empregador manterá o
recolhimento pelo período de 12 (doze) meses ou enquanto esta cláusula permanecer na CCT, ficando garantidos
ao empregado todos os benefícios previstos nesta cláusula até seu efetivo retorno ao trabalho.

4) No ato da homologação dos contratos de trabalho o empregador deverá apresentar ao sindicato profissional as
guias comprobatórias do recolhimento das contribuições para o custeio do "Plano de Benefício Social Familiar",
juntamente com o CAGED ou documento equivalente de cada mês.

5) O “Plano de Benefício Social Familiar” ora instituído vigorará no período de 01/02/2022 a 31/01/2023, de modo
que as empresas do segmento deverão renovar o plano até o dia 20 de janeiro de 2022 gerando seu novo boleto no
site da gestora, para garantir os benefícios a eventos com fato gerador a partir do dia 1° de fevereiro de 2022.

5.1) Os valores ora estabelecidos para a prestação do "Plano de Benefício Social Familiar" passam a vigorar em
01/02/2022 e o valor da contribuição das empresas para o custeio do plano passam a ter seu boleto com novo valor
em 10/02/2022. Assim: (a) os valores dos benefícios estabelecidos nesta Convenção Coletiva de Trabalho serão
aplicados e válidos para eventos com fatos geradores a partir de 01/02/2022; (b) a contribuição mensal das
empresas a partir de fevereiro de 01/02/2022 será de R$17,32 (dezessete reais e trinta e dois centavos) por
empregado, com o vencimento da primeira parcela mensal em 10/02/2022.

6)  As prestadoras autorizadas a gerir o “Plano de Benefício Social Familiar” deverão divulgar, às empresas e aos
trabalhadores, os procedimentos necessários à participação no Plano e à obtenção dos auxílios aqui definidos, de
forma clara, através de manual de orientações e regras. Devido as peculiaridades técnicas dos benefícios aqui
apresentados, e para lisura e transparência do processo será registrado em cartório, as Disposições Gerais e o
Manual de Orientações e Regras que regem o “Plano de Benefício Social Familiar”, parte integrante desta cláusula.
Caso haja desencontro de informações entre esta cláusula e o Manual de Orientação e Regras, prevalecerá o aqui
estipulado.

7) Os editais de licitações para a contratação de serviços/empresas do segmento deverão prever, nas respectivas
planilhas de custos, a provisão financeira para cumprimento do “Plano de Benefício Social Familiar”, de modo a
preservar o patrimônio jurídico dos trabalhadores, em consonância com o artigo 444 da CLT.

8) O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imprudência ou imperícia de prestador de serviços
(administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento,
conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

9) A mando das Entidades Convenentes, a(s) empresa(s) gestora(s) deverá(ão) garantir o fiel cumprimento dos
auxílios definidos pelo Plano de Benefício Social Familiar, e caso os benefícios não sejam disponibilizados,
as entidades sindicais convenentes, com recursos próprios e paritariamente, garantirão e proporcionarão aos
respectivos beneficiários os auxílios assegurados pelo Plano de Benefício Social Familiar.



10) O “Plano de Benefício Social Familiar” ora renovado proporcionará obrigatoriamente os auxílios e benefícios
adiante definidos e tratados de forma específica: BENEFÍCIO FALECIMENTO DO EMPREGADO(A), DE CONJUGE
OU COMPANHEIRO(A), DOS FILHOS até 18 anos incompletos, INCAPACITAÇÃO PERMANENTE DO
EMPREGADO(A), BENEFÍCIO NASCIMENTO DE FILHO DO EMPREGADO(A), AUXÍLIO EDUCACIONAL,
AUXÍLIO BABÁ/CUIDADORA e outros benefícios.

 BENEFÍCIO SOCIAL EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE TRABALHADOR(A) 
 

Ocorrendo o falecimento de empregado legalmente registrado em empresa participante da categoria econômica
abrangida por esta Convenção Coletiva no período de 01/02/2022 a 31/01/2023, e desde que os familiares ou o
empregador comuniquem formalmente a respectiva empresa gestora em tempo hábil, será enviado agente
habilitado até o local para prestar apoio à família, providenciando o pagamento das despesas com o funeral e
sepultamento até o limite de R$ 3.800,00  (três mil e oitocentos reais) por óbito.

A carteira profissional do trabalhador será o único documento exigido para iniciar a prestação dos serviços
funerários. O empregador, sempre que solicitado pelo Sindicato Profissional ou pela gestora do Plano de Benefício
Social Familiar, deverá apresentar outros documentos, sob sua responsabilidade, como: cópia da ficha de registro e
último Extrato do CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) informado ao Ministério do Trabalho
e Emprego, necessários à continuidade da prestação dos benefícios, além dos documentos relativos ao
arrimo/representante legal do trabalhador.

Caso a comunicação do óbito ocorra após as providencias/sepultamento, o valor definido pelos sindicatos será
disponibilizado ao arrimo/representante legal do falecido, em parcela única, após recebimento pela Gestora dos
documentos que possibilitem a prestação desse benefício.

Ao comunicar o falecimento, o arrimo/representante legal do falecido poderá optar por serviço de funeral e
sepultamento de menor custo, recebendo a diferença.

Ocorrendo o falecimento de empregado registrado em empresa participante da categoria econômica abrangida por
esta Convenção Coletiva, será pago mensalmente à família/arrimo do falecido, como medida de apoio à renda
familiar:  do primeiro ao sexto mês o valor de R$ 444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais); do sétimo ao
décimo segundo mês o valor de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais); e do décimo terceiro ao vigésimo
quarto no valor de R$ 222,00(duzentos e vinte e dois reais), vencendo-se a primeira parcela  até o 5º (quinto) dia útil
do mês seguinte a entrega dos documentos solicitados pela gestora, comprovando o vínculo empregatício, dados
bancários e endereço do(s) beneficiário(s), entre outros dados necessários.

Os valores estabelecidos o parágrafo anterior em hipótese alguma poderão ser creditados em parcela única, uma
vez que o intuito do valor é complementar a renda mensal da família, visando sua reestruturação.

Nos casos em que haja mais de 1(um) beneficiário, a ordem de pagamento dos valores para os beneficiários será:

            1º   -      cônjuge ou companheira (o) reconhecida (o) 

            2º   -      filhos, na inexistência do cônjuge ou companheira; 

            3º   -      pais, inexistindo cônjuge, companheira(o) e filhos; 

            4°   -      herdeiros legais, inexistindo o cônjuge ou companheira, (o)os filhos e

                         os pais.

Ocorrendo o falecimento de empregado registrado em empresa participante da categoria econômica abrangida por
esta Convenção Coletiva, serão entregues na residência do trabalhador falecido ou, se o falecido morava sozinho,
na residência dos filhos, dos pais ou dos herdeiros legais, nesta ordem, duas cestas de alimentos ao mês, contendo
cada uma delas 25 kg. de alimentos de valor equivalente a no mínimo R$ 300,00 (trezentos reais) cada uma, pelo
período/prazo de 6 (seis) meses. Em nenhuma hipótese este auxílio poderá ser prestado em dinheiro ou crédito em
conta corrente de uma única vez, pois o auxílio tem caráter alimentar.

No caso de falecimento de empregado registrado em empresa participante da categoria econômica abrangida por
esta Convenção Coletiva, o respectivo empregador, desde que esteja adimplente com a contribuição do Plano de
Benefício Social Familiar, será reembolsado do valor da rescisão do contrato de trabalho havida, até o limite de R$
3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Para o recebimento do reembolso, o empregador deverá encaminhar à gestora, cópia do TRCT (Termo de Rescisão
do Contrato de Trabalho), que deverá estar devidamente homologado pelo sindicato profissional,
independentemente do período de vigência do contrato de trabalho, com a indicação dos dados bancários de
titularidade da empresa empregadora, para transferência do valor, que será efetivada em até 5 (cinco) dias
úteis após a apresentação dos dados e documentos à empresa gestora.



O falecimento do trabalhador deverá ser formalmente comunicado ao Sindicato Profissional ou à gestora do plano,
no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias da ocorrência do evento.

A não comunicação do evento no prazo definido no parágrafo anterior, por culpa exclusiva das empresas, implicará
para a empresa na obrigação do reembolso, à gestora ou ao sindicato profissional, do valor total dos benefícios
proporcionados e na multa, em favor do empregado ou sucessores, de 20% (vinte por cento) do valor total dos
benefícios proporcionados/garantidos em função do respectivo evento.

O empregador que, por ocasião do óbito de trabalhador, estiver inadimplente por falta de pagamento ou efetuar
recolhimento por valor inferior ao devido, reembolsará à gestora ou o sindicato profissional o valor total dos auxílios
a serem prestados e responderá perante o empregado ou a seus dependentes com multa de 120% do valor dos
auxílios, sem prejuízo da obrigação de adimplir os recolhimentos frente à gestora. Caso o empregador regularize
seus débitos até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da comunicação formal da gestora ou do sindicato
profissional, ficará isento de quaisquer penalidades

BENEFÍCIO SOCIAL EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE CONJUGE OU COMPANHEIRO(A) 
 
Ocorrendo o falecimento de cônjuge/companheiro(a) de empregado legalmente registrado em empresa participante
da categoria econômica abrangida por esta Convenção Coletiva no período de 01/02/2022 a 31/01/2023, e desde
que, ao tempo do óbito já tenha o reconhecimento legal/formal da união estável, seja judicial, cartorial ou pelo INSS
e o trabalhador avise a respectiva empresa gestora em tempo hábil,  o trabalhador terá direito, ao “Benefício
Financeiro Imediato”, que será disponibilizado no montante limite de R$ 3.333,00 (três mil trezentos e trinta e três
reais).

O falecimento do cônjuge/companheiro(a) do trabalhador deverá ser formalmente comunicado ao Sindicato
Profissional ou à gestora do plano, no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias da ocorrência do
evento.

A não comunicação do evento no prazo definido no parágrafo anterior, por culpa exclusiva das empresas, implicará
para a empresa na obrigação do reembolso, à gestora ou ao sindicato profissional, do valor total dos benefícios
proporcionados e na multa, em favor do empregado ou sucessores, de 20% (vinte por cento) do valor total dos
benefícios proporcionados/garantidos em função do respectivo evento.

O empregador que, por ocasião do óbito de cônjuge/companheiro(a) de trabalhador estiver inadimplente por falta de
pagamento ou efetuar recolhimento por valor inferior ao devido, reembolsará à gestora ou o sindicato profissional o
valor total dos auxílios a serem prestados e responderá perante o empregado ou a seus dependentes com multa de
120% do valor dos auxílios, sem prejuízo da obrigação de adimplir os recolhimentos frente à gestora. Caso o
empregador regularize seus débitos até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação formal da gestora
ou do sindicato profissional, ficará isento de quaisquer penalidades.

 

 
BENEFÍCIO SOCIAL EM RAZÃO DE FALECIMENTO DE FILHO(A)

Ocorrendo falecimento de filho(a) menor de idade (18 anos incompletos), oficialmente reconhecido e dependente
econômico do trabalhador assistido, será disponibilizado o “Benefício Financeiro Imediato” no valor limite de R$
2.222,00 (dois mil duzentos e vinte e dois reais).

O falecimento de filho(a) deverá ser formalmente comunicado ao Sindicato Profissional ou à gestora do plano, no
prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias da ocorrência do evento.

A não comunicação do evento no prazo definido no parágrafo anterior, por culpa exclusiva das empresas, implicará
para a empresa na obrigação do reembolso, à gestora ou ao sindicato profissional, do valor total dos benefícios
proporcionados e na multa, em favor do empregado ou sucessores, de 20% (vinte por cento) do valor total dos
benefícios proporcionados/garantidos em função do respectivo evento.

O empregador que, por ocasião do óbito do filho de trabalhador estiver inadimplente por falta de pagamento ou
efetuar recolhimento por valor inferior ao devido, reembolsará à gestora ou o sindicato profissional o valor total dos
auxílios a serem prestados e responderá perante o empregado ou a seus dependentes com multa de 120% do valor
dos auxílios, sem prejuízo da obrigação de adimplir os recolhimentos frente à gestora. Caso o empregador
regularize seus débitos até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação formal da gestora ou do
sindicato profissional, ficará isento de quaisquer penalidades.

 

BENEFÍCIO SOCIAL EM RAZÃO DE INCAPACITAÇÃO PERMANENTE DO EMPREGADO(A) 



Ocorrendo a incapacitação permanente para o trabalho, de empregado registrado em empresa participante da
categoria econômica abrangida por esta Convenção Coletiva, será pago mensalmente ao trabalhador ou membro da
família/arrimo do trabalhador, como medida de apoio à renda familiar:  do primeiro ao sexto mês o valor de R$
444,00 (quatrocentos e quarenta e quatro reais); do sétimo ao décimo segundo mês o valor de R$ 366,00 (trezentos
e sessenta e seis reais); e do décimo terceiro ao vigésimo quarto no valor de R$ 222,00(duzentos e vinte e dois
reais), vencendo-se a primeira parcela  até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte a entrega dos documentos
solicitados pela gestora, comprovando o vínculo empregatício, dados bancários e endereço do trabalhador ou do(s)
beneficiário(s), entre outros dados necessários.

Em hipótese alguma os valores tratados no item anterior poderão ser creditados em parcela única, uma vez que o
intuito deste benefício é complementar a renda mensal da família, visando sua reestruturação.

Nos casos em que haja mais de 1 (um) beneficiário, deve um deles representar os demais apresentando declaração
por ele assinada, com duas testemunhas e firmas reconhecidas em cartório, onde assuma a veracidade das
informações e a responsabilidade pela distribuição dos valores.

Ocorrendo incapacitação permanente para o trabalho, de empregado registrado em empresa participante da
categoria econômica abrangida por esta Convenção Coletiva, serão entregues na residência do trabalhador
incapacitado, ou, se o incapacitado morava sozinho, na residência dos filhos, dos pais ou dos herdeiros legais, duas
cestas de alimentos ao mês, contendo cada uma delas 25 kg. de alimentos de valor equivalente a no mínimo R$
300,00 (trezentos reais) cada uma, pelo período/prazo de 6 (seis) meses. Em hipótese algum este auxílio poderá ser
prestado em dinheiro ou crédito em conta corrente de uma única vez, pois o auxílio tem caráter alimentar.

No caso de incapacitação permanente para o trabalho, de empregado registrado em empresa participante da
categoria econômica abrangida por esta Convenção Coletiva, o respectivo empregador, desde que não esteja
inadimplente com a contribuição do Plano de Benefício Social Familiar, será reembolsado do valor da rescisão do
contrato de trabalho havida, até o limite de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).

Para o recebimento do reembolso, o empregador deverá encaminhar à gestora, cópia do TRCT (Termo de Rescisão
do Contrato de Trabalho), que deverá estar devidamente homologado pelo sindicato profissional,
independentemente do período de vigência do contrato de trabalho, com a indicação dos dados bancários de
titularidade da empresa empregadora, para transferência do valor, que será efetivada em até 5 (cinco) dias
úteis após a apresentação dos dados e documentos à empresa gestora.

A incapacitação permanente para o trabalho deverá ser formalmente comunicada ao Sindicato Profissional ou à
gestora do plano, no prazo máximo e improrrogável de até 90 (noventa) dias da ocorrência do evento.

A não comunicação do evento no prazo definido no parágrafo anterior, por culpa exclusiva das empresas, implicará
para a empresa na obrigação do reembolso, à gestora ou ao sindicato profissional, do valor total dos benefícios
proporcionados e na multa, em favor do empregado ou sucessores, de 20% (vinte por cento) do valor total dos
benefícios proporcionados/garantidos em função do respectivo evento

O empregador que, por ocasião do fato causador da incapacitação permanente do trabalhador, estiver inadimplente
por falta de pagamento ou efetuar recolhimento por valor inferior ao devido, reembolsará à gestora ou o sindicato
profissional o valor total dos auxílios a serem prestados e responderá perante o empregado ou a seus dependentes
com multa de 120% do valor dos auxílios, sem prejuízo da obrigação de adimplir os recolhimentos frente à gestora.
Caso o empregador regularize seus débitos até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação formal da
gestora ou do sindicato profissional, ficará isento de quaisquer penalidades.

 

 

 
BENEFÍCIO SOCIAL EM RAZÃO DE NASCIMENTO DE FILHO(A) DO EMPREGADO(A) 

Ocorrendo nascimento de filho(s) de empregado registrado em empresa participante da categoria econômica
abrangida por esta Convenção Coletiva, seja mãe, seja pai, o empregado receberá Benefício Natalidade constituído
dos seguintes auxílios:

Em até 30 (trinta) dias do recebimento da documentação necessária á comprovação do nascimento e da filiação, a
quantia de R$ 550,00 (quinhentos e cincoenta reais) por filho, em parcela única, em cheque nominal ou em cartão
de débito pré-pago, entregue diretamente para mãe da criança nascida;

Em até 30 dias do recebimento dos R$ 550,00, mais a quantia de R$170,00 (cento e setenta reais) por filho, em
parcela única, em cartão de débito pré-pago homologado para uso em farmácias, entregue diretamente para a mãe
da criança nascida.



Caso o pai e a mãe do bebê sejam empregados registrados em empresa participante da categoria econômica
abrangida por esta convenção coletiva, ambos receberão este auxílio.

O nascimento de filho deverá ser formalmente comunicado ao Sindicato Profissional ou à gestora do plano, no prazo
máximo e improrrogável de até 150 (cento e cinquenta) dias da ocorrência.

A não comunicação do evento no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, por culpa exclusiva das empresas,
implicará para a empresa na obrigação do reembolso à gestora ou ao sindicato profissional do valor total dos
benefícios proporcionados e na multa, em favor do empregado ou sucessores, de 20% (vinte por cento) do valor
total dos benefícios recebidos em função do respectivo evento.

O empregador que, por ocasião do nascimento de filho do trabalhador, estiver inadimplente por falta de pagamento
ou efetuar recolhimento por valor inferior ao devido, reembolsará à gestora ou o sindicato profissional o valor total
dos auxílios a serem prestados e responderá perante o empregado ou a seus dependentes com multa de 120% do
valor dos auxílios, sem prejuízo da obrigação de adimplir os recolhimentos frente à gestora. Caso o empregador
regularize seus débitos até 05 (cinco) dias úteis após o recebimento da comunicação formal da gestora ou do
sindicato profissional, ficará isento de quaisquer penalidades.

No caso de o pai ser trabalhador registrado em empresa participante da categoria econômica abrangida por esta
Convenção Coletiva, o respectivo empregador, desde que esteja adimplente com a contribuição do Plano de
Benefício Social Familiar, será reembolsado do valor de R$ 333,00 (trezentos e trinta e tres reais) para contribuir
com os custos da substituição por ocasião da licença paternidade.

Para o recebimento do reembolso, o empregador deverá encaminhar à gestora, cópia da Certidão de Nascimento e
da Ficha Registro do Empregado, com a indicação dos dados bancários de titularidade da empresa empregadora,
para transferência do valor, que será efetivada em até 5 (cinco) dias úteis após a liberação do Benefício Natalidade.

 

BENEFÍCIO SOCIAL DE AUXÍLIO EDUCACIONAL 

Os filhos(as) de empregados(as) registrados em empresas participantes da categoria econômica, desde que
matriculados em pré-escola ou no ensino fundamental e que tenham até 14(quatorze) anos de idade, receberão
anualmente um kit escolar composto por materiais essenciais para o uso de alunos matriculados. A entrega dos kits
ocorrerá no período compreendido entre os meses de dezembro de 2022 e abril de 2023 de acordo com
regulamento específico a ser estabelecido pela FEEAC.

 

 

 

BENEFÍCIO SOCIAL DE AUXÍLIO BABÁ/CUIDADORA 

Em caso de nascimento de filhos vivos, fica assegurado ao trabalhador o “Auxílio Babá/Cuidadora”, que será
concedido durante 3 (três) meses, com valor mensal de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), em cheque nominal ou
em cartão de débito pré-pago, para auxiliar nas despesas com creche e ou cuidadora, devendo ser disponibilizados
após o encerramento do auxílio maternidade.

 

DEMAIS BENEFÍCIOS SOCIAIS E AUXÍLIOS

Para facilitar a recolocação do trabalhador desempregado, o “Plano Benefício Social Familiar” disponibilizará uma
rede de relacionamento para cadastramento dos trabalhadores denominada “Benefício Recolocação”, cuja base de
dados dos trabalhadores disponíveis ficará à disposição das empresas do segmento e dos Sindicatos

Visando o preenchimento de vagas disponibilizadas e oferecidas pelas empresas do segmento, o “Plano Benefício
Social Familiar” disponibilizará o denominado “Benefício Mural de Empregos”, que oferecerá um canal de
comunicação entre empresas, trabalhadores e Sindicatos, de uma forma mais ágil e moderna, através da web.

Com objetivo de viabilizar a qualificação dos trabalhadores do segmento e aprimorar a qualidade técnica dos
serviços prestados ao setor, o “Plano de Benefício Social Familiar” prestará o “Benefício Qualificação”,
disponibilizando cursos profissionalizantes geridos e concedidos pelos sindicatos, os quais poderão ser ministrados
pelas próprias entidades ou instituições de ensino especializadas.

Para facilitar a comunicação das empresas do setor com seus trabalhadores, o Plano Benefício Social Familiar
disponibilizará o “Benefício Conecta Empresa” por meio de um aplicativo, possibilitando o envio de notícias e avisos



de forma rápida e desburocratizada, agilizando o processo de comunicação das empresas com seus trabalhadores
e reduzindo seus custos.

O “Plano Benefício Social Familiar” também disponibilizará ao segmento o “Benefício Conecta Entidades” com
objetivo de conectar as Entidades Convenentes com as empresas e trabalhadores do setor, através de aplicativo,
para envio de notícias e aviso de interesses do segmento.

Com intuito de proporcionar melhor atendimento ao segmento será disponibilizado o “Benefício Gestão e Cobrança”
com objetivo de proporcionar maior facilidade na geração e impressão de boletos e cobrança (comentário: em
substituição ao “realizando a cobrança”), realizando a cobrança e gerando maior controle aos Sindicatos.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA - CONVÊNIO FARMÁCIA 
 

As empresas do segmento econômico terão a faculdade de estabelecer convênios com farmácias para atendimento
de seus empregados, limitando o valor mensal de compras em 20% do salário-base mensal e com o desconto em
folha dos respectivos valores gastos pelos empregados.

 
 

CONTRATO DE TRABALHO – ADMISSÃO, DEMISSÃO, MODALIDADES 
NORMAS PARA ADMISSÃO/CONTRATAÇÃO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - CONTRATO DE EXPERIÊNCIA - READMISSÃO 
 

Readmitido o empregado no prazo de 1 (um) ano a contar da rescisão do contrato anterior, será vedada a
celebração de novo contrato de experiência caso a readmissão seja para a mesma função antes exercida e desde
que o empregado na vigência do contrato anterior tenha cumprido integralmente o prazo de contratação por
experiência.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - CÓPIA DO CONTRATO DE TRABALHO 
 

As empresas, no ato da admissão, deverão fornecer aos empregados cópia do contrato de trabalho, mediante
protocolo.

 
DESLIGAMENTO/DEMISSÃO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - HOMOLOGAÇÃO DOS DIREITOS RESCISÓRIOS 
 

As rescisões de contrato de trabalho com mais de ano de vigência serão homologadas pelo Sindicato Profissional,
nos termos e condições adiante apresentadas.

1- As homologações dos direitos rescisórios serão realizadas de forma presencial na sede do sindicato laboral em
Passo Fundo;

1.1. Nas homologações presenciais, o empregador deverá promover o agendamento da homologação junto ao
sindicato de trabalhadores no prazo de até cinco dias após a concessão do aviso prévio ou do pedido de demissão. 
Uma vez recebido o pedido de agendamento, a entidade sindical terá cinco dias para efetuar confirmação da data,
garantindo-se o intervalo mínimo de dez dias entre a data de confirmação pela entidade laboral e a data de
realização da homologação.

1.2. Na hipótese de homologação presencial, a empregadora deverá comparecer no Sindicato Profissional na data
agendada para a homologação do respectivo TRCT, o que deverá ocorrer obrigatoriamente até o 20º dia após o
recebimento pelo Sindicato do pedido de agendamento apresentado pelo empregador, sob pena de aplicação de
multa em favor do empregado no valor equivalente a um (01) salário-base, sem prejuízo da multa estabelecida para
o caso de atraso no pagamento das parcelas rescisórias. Não haverá a incidência da multa se a mesma não se
realizar no prazo ora estabelecido em razão do não comparecimento do empregado, por falta de agenda do



Sindicato Profissional ou, ainda, por negativa infundada de assinatura/homologação por parte do empregado ou do
Sindicato Profissional.

1.3. O Sindicato Profissional registrará no verso no Recibo de Rescisão Contratual: (a) a data agendada pelo
Sindicato Profissional para a homologação da rescisão contratual; (b) eventual ausência do empregado na data
agendada para homologação; (c) o motivo da eventual não homologação da rescisão e a presença da empregadora
no dia e hora agendados.

1.4. O Sindicato Profissional assume o compromisso de assinar e registrar/carimbar a homologação em todas as
páginas/folhas do recibo de rescisão contratual.

1.5. Caso a entidade laboral não tenha agenda ou não consiga realizar a homologação da rescisão contratual no
prazo de até 20 dias a contar do recebimento do pedido de agendamento apresentado pelo empregador, a
homologação passará automaticamente para o módulo “Homologação Virtual”, disponível no site da FEEAC -
Federação dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul
https://www.feeacrs.com.br/homologacoes/, não sendo mais aplicáveis e não havendo mais a incidência das
previsões dos subitens “1.2”, “1.3” e “1.4.”

1.6. Caso o empregado manifeste expressamente sua vontade de não ir ao Sindicato Profissional para a
homologação presencial, a respectiva homologação será realizada no módulo “homologação virtual”, na forma das
regras estabelecidas no item “2” desta cláusula.

1.6.1.  A manifestação expressa de que trata o subitem 1.6 será apresentada ao empregador através de um dos
seguintes meios: (a) por escrito de próprio punho ou por formulário assinado pelo empregado; (b) por e-mail enviado
pelo empregado ao empregador.

1.6.2.  Para que a troca do módulo de homologação efetivamente se opere, o empregador, no prazo de até cinco
dias após a concessão do aviso prévio ou do pedido de demissão, deverá (a) enviar e-mail ao Sindicato Profissional
com a informação de que o empregado não quis a homologação presencial, anexando cópia em PDF da
manifestação expressa do empregado em tal sentido, ou (b) reencaminhar o e-mail em que o empregado
manifestou o não interesse pela homologação presencial.

2. Nas demais localidade da base territorial do sindicato laboral, que não a localidade de Passo Fundo, as
homologações serão realizadas exclusivamente através do sistema informatizado denominado "Homologação
Virtual", disponível no site da FEEAC - Federação dos Empregados em Empresas de Asseio e Conservação do Rio
Grande do Sul https://feeacrs.com.br/homologaçoes/

Os empregadores deverão encaminhar o pedido de homologação virtual no prazo de até cinco dias após o
pagamento das parcelas rescisórias.

2.1. A partir do recebimento do e-mail enviado pelo empregador pedindo a homologação de determinada
homologação, o Sindicato Laboral, através da FEEAC,  confirmará a homologação ou apresentará as
inconformidades para a não homologação no prazo de até 5 dias.

2.2. A confirmação da homologação se dará através da remessa do TRCT em PDF com a assinatura do
representante da FEEAC.

3. O  agendamento de homologação de rescisão de contrato de trabalho que demande a apresentação dos exames
demissionais “Hepatite – HVA”, Hepatite HBSGA”, “ECG” ou “EEG”, deverá observar e se adequar aos prazos
especiais praticados para a entrega dos resultados dos exames especiais.

4. A homologação da rescisão contratual, não representará exigência ou condição para o levantamento do FGTS ou
para a solicitação e recebimento do seguro desemprego.

5. A homologação da rescisão contratual representa direito assegurado a todos os trabalhadores com mais de ano
de contrato, independentemente de ser associado ou de estar em dia com as contribuições para do Sindicato
Profissional.

6. No momento da Homologação, desde que expressamente autorizado pelo trabalhador, as informações pessoais
lançadas no Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, serão utilizadas para formação de cadastro de reserva,
sendo disponibilizadas às empresas do segmento sempre que houver a necessidade de contratação de pessoal.

 

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - DOCUMENTOS 
 

https://www.feeacrs.com.br/homologacoes/
https://feeacrs.com.br/homologa%C3%A7oes/


No ato da homologação presencial da rescisão contratual, o empregador deverá apresentar/entregar os seguintes
documentos: 1 - carta de aviso prévio; 2 - Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho em 5 (cinco) vias; 3 - Ficha
ou Livro de Registro de Empregados devidamente atualizado; 4 – Cópia da guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), com os respectivos depósitos nos últimos 6 (seis) meses, bem como a
comprovação do depósito de 40% (quarenta por cento) devida pela rescisão, quando for o caso; 5 - Extrato do
FGTS atualizado; 6 – Comprovante de entrega da CTPS; 7 – Extrato detalhado do Banco de Horas quando for o
caso; 8 - Exame Médico Demissional, na forma da Portaria n.º 3.214, de 08-06-78, com a redação que a Portaria
SSMT n.º 12, de 06- 06-83 deu à NR-7 -; 9 -Cópia de entrega da Chave de Identificação referente ao FGTS; 10 -
Comprovante de pagamento da rescisão contratual; 11 – PPP (Perfil Previdenciário Profissional).  No caso do
empregado receber remuneração variável (horas extras, adicional de horas extras, adicional noturno, etc.), fazer no
verso do Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, demonstrativo para efeitos das integrações e apresentar os
devidos recibos de pagamento salarial para comprovação do demonstrativo referido.

O Sindicato Profissional deverá manter cadastro para registro e arquivamento dos documentos indicados no item “8”
desta cláusula, de modo a permitir que as empresas apresentem ditos documentos uma única vez - e não em todas
as rescisões contratuais – e os renovem quando do término das respectivas vigências.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - INDENIZAÇÃO ADICIONAL 
 

Os Sindicatos Convenentes, com amparo nos preceitos dos artigos 611-A e 611-B da CLT, ajustam que a multa do
artigo 9º da Lei 7.238/84 não terá aplicação e não terá eficácia em relação aos contratos de trabalho mantidos entre
empregados e empregadores do segmento de asseio e conservação no Estado do Rio Grande do Sul.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA RESCISÕES
CONTRATUAIS 
 

Os empregadores ficam obrigados a cobrir as despesas efetuadas pelos empregados que forem chamados para
acerto de contas fora da localidade onde prestam seus serviços, a saber: alimentação, transporte e, quando for o
caso, estadia, desde que efetuados sob orientação e determinação da empresa.

 
AVISO PRÉVIO 

 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉTIMA - CARTA AVISO 
 

A comunicação da rescisão contratual, quer de parte do empregador ou quer de parte do empregado, será feita
através de carta aviso (aviso prévio) e, se for por justa causa, com a especificação do motivo desta.

 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA OITAVA - DISPENSA DO TRABALHO NO RESPECTIVO PERÍODO 
 

 

O empregado que for despedido sem justa causa ou que pedir demissão, poderá pedir a dispensa do cumprimento
do aviso prévio e o empregador terá a faculdade de dispensá-lo ou não do cumprimento do aviso prévio.

Caso o empregador decida dispensar o empregado do cumprimento total ou parcial do aviso prévio trabalhado:

a)        deverá o empregador registrar a concessão da dispensa no verso do aviso ou em documento próprio,
fornecendo ao empregado cópia do aviso prévio ou cópia do documento próprio onde constou a dispensa do
cumprimento do aviso prévio;

b)       deverá pagar as verbas rescisórias até o 1º (primeiro) dia útil seguinte à data inicialmente prevista para o
término do aviso (data do término do aviso prévio se não houvesse a dispensa);

c)        ficará o empregador automaticamente desonerado do pagamento dos dias restantes do aviso prévio.



 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA NONA - SUSPENSÃO DO AVISO PRÉVIO 
 

O aviso prévio será suspenso se no seu curso o empregado entrar em gozo de benefício previdenciário,
complementando-se os dias faltantes do aviso prévio quando o empregado retornar do benefício.

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A ADMISSÃO, DEMISSÃO E MODALIDADES DE

CONTRATAÇÃO 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA - REGISTRO DA FUNÇÃO NA CTPS 
 

 

Os empregadores sujeitos ao E-Social anotarão os dados e as atualizações do contrato de trabalho na CTPS digital
do empregado, enquanto que os empregadores não sujeitos ao E-Social seguirão anotando na CTPS física os
dados e atualizações do contrato de trabalho, inclusive a função e o código correspondente da "Classificação
Brasileira de Ocupações - CBO".

 
 

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E ESTABILIDADES 

QUALIFICAÇÃO/FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA - CURSOS 
 

 

Os cursos promovidos pelo empregador, quando a frequência ou comparecimento forem obrigatórios, serão
realizados dentro da respectiva jornada de trabalho. No caso de exceder a jornada de trabalho, os empregados
deverão receber o pagamento das horas excedentes acrescidas do adicional de horas extras de 50% (cinquenta por
cento).

As horas superiores à jornada de trabalho contratada, consumidas/investidas pelos trabalhadores em cursos de
aprimoramento profissional ministrados ou administrados pelo SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem
Comercial e outras entidades credenciadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, de interesse do empregador e
sem custos para o empregado, não serão computadas na jornada de trabalho e não serão consideradas como horas
de trabalho para nenhum fim.

 
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO
TRABALHO 
 

Os empregadores são obrigados a fornecer para os seus empregados os materiais ou ferramentas necessárias para
a execução do trabalho.

 
 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA TERCEIRA - QUEBRA DE MATERIAL 
 

Não será permitido o desconto salarial por quebra de material, salvo nas hipóteses de dolo ou recusa de
apresentação dos objetos danificados.

 
ESTABILIDADE MÃE 



 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUARTA - GESTANTE 
 

 

É assegurado às empregadas gestantes o direito a estabilidade provisória no emprego até 5 (cinco) meses após o
parto. No caso de dispensa sem justa causa, deverá a empregada, se solicitado e custeado pelo empregador,
realizar exame de gravidez na mesma oportunidade em que realizar o exame demissional. Em sendo positivo o
exame de gravidez, a demissão será tornada sem efeito e o contrato de trabalho seguirá vigorando. Para a hipótese
do exame de gravidez não ser realizado, fica assegurado à empregada comprovar o seu estado gravídico perante o
empregador, através de atestado médico, até 90 (noventa) dias após a rescisão do contrato de trabalho. Se a
empregada comprovar ao empregador o seu estado gravídico até 90 (noventa) dias após a rescisão do contrato de
trabalho, assegurada será a reintegração no emprego e a indenização correspondente aos salários entre a rescisão
e a efetiva reintegração no emprego, deduzido o valor pago a título de aviso prévio indenizado, se pago, e a
compensação no curso do contrato das demais verbas rescisórias pagas. Em sentido oposto, se a comprovação do
estado gravídico ao empregador acontecer depois de transcorridos 90 (noventa) dias da rescisão do contrato de
trabalho, embora remanescendo o direito à reintegração, a empregada não terá direito e a empregadora não estará
obrigada ao pagamento dos salários relativos ao período entre a rescisão do contrato e a data da efetiva
comprovação do estado gravídico, de modo a se evitar e a não se incentivar abuso de direito e enriquecimento sem
causa.

 
ESTABILIDADE APOSENTADORIA 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA QUINTA - APOSENTADORIA 
 

 

O trabalhador que (a) contar com pelo menos 4 (quatro) anos de serviço ininterrupto para o mesmo empregador,
que (b) estiver a 01 ano, ou menos, para obter as  condições legais necessárias à concessão da aposentadoria não
especial, que (c) for despedido sem justa causa e que (d) comprovar ao empregador, no prazo de até 30 dias após a
comunicação da despedida sem justa causa, que atende os requisitos das letras “a” e “b” supra, adquirirá direito à
estabilidade provisória no emprego até a data do implemento das condições necessárias à concessão da
aposentadoria, salvo cometimento de falta grave.

O implemento das condições asseguram-lhe o direito à reintegração no emprego nas mesmas bases anteriores.

Não haverá direito à estabilidade provisória prevista nesta cláusula: (1) no caso de pedido de demissão ou de
despedida por justa causa; (2) caso a despedida sem justa causa decorra de comprovada perda, pelo empregador,
do contrato de prestação de serviços em que o empregado executava seus serviços, desde que tal contrato seja o
único mantido pelo empregador na localidade ou (3) caso a despedida sem justa causa decorra de comprovada
perda, pelo empregador, do contrato de prestação de serviços em que o empregado executava seus serviços,
cumulada com a recusa do empregado de passar a trabalhar em outro posto de serviço na mesma localidade e sob
as mesmas condições de salário e horário.

 
OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEXTA - LIMPADOR ALPINISTA 
 

 

O exercício da função de limpador alpinista, assim entendidos os trabalhadores que exerçam suas atividades em
altura superior a dois metros com risco de queda (NR 35), somente será autorizado mediante a comprovação de
cumprimento das medidas estipuladas na norma técnica, constituindo-se em obrigação do empregador:

a)     garantir o treinamento do trabalhador;

b)     avaliação prévia de riscos;

c)    realização de exame médico voltado às patologias que poderão originar mal súbito e queda de altura,
considerando também os fatores psicossociais;

d)     Fornecimento de EPIs.



§ Único: Fica garantido ao trabalhador o direito de recusa sempre que constatar evidências de riscos graves e
iminentes para sua segurança e saúde ou a de outras pessoas.

 
OUTRAS ESTABILIDADES 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SÉTIMA - ESTABILIDADES PROVISÓRIAS 
 

 

Os salários decorrentes das estabilidades provisórias reconhecidas e concedidas pelo presente ato Coletivo de
Trabalho serão devidos apenas pelo período do afastamento até o limite de tempo previsto para o término da
respectiva estabilidade. Tais estabilidades provisórias não prevalecerão no caso de pedido de demissão, término de
contrato por prazo determinado e de comprovada ou confessada justa causa.

 
 

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS 
DURAÇÃO E HORÁRIO 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA OITAVA - DURAÇÃO DOS INTERVALOS NA JORNADA 
 

Considerando a especificidade dos serviços de asseio e conservação prestados às pessoas jurídicas de direito
público e/ou privado, que não podem coincidir ou prejudicar o andamento normal destas outras atividades, fica
permitido, independentemente de acordo escrito entre empregador e empregado, que o intervalo entre turnos da
mesma jornada de trabalho seja superior a 2h (duas horas) e até o máximo de 4h (quatro horas).

 
COMPENSAÇÃO DE JORNADA 

 
CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA NONA - JORNADA COMPENSATÓRIA 
 

 

É licito o regime de compensação de jornada estabelecido por acordo individual, tácito ou escrito, para a
compensação das horas no mesmo mês, na forma do § 6º, do art. 59 da CLT.

Fica autorizada, mediante acordo individual escrito, a adoção do horário de trabalho de 12 horas seguidas por trinta
e seis horas ininterruptas de descanso de que trata o art. 59-A da CLT.

Dada as peculiaridades do serviço, fica autorizada, mediante acordo individual escrito, a adoção de intervalo
intrajornada mínimo de 30 minutos na jornada compensatória de 12 horas seguidas de trabalho por 36 horas
seguidas de descanso de que trata o art. 59-A da CLT para os trabalhadores lotados na execução dos serviços de
portaria/recepção/vigia/guarda e similares.

Excetuam-se da exigência da licença prévia de que trata o artigo 60 da CLT o regime de compensação de horas
semanal, o regime de compensação de jornada autorizado pelo § 6º, do art. 59 da CLT e o horário de trabalho de
12/36 horas autorizado pelo art. 59-A da CLT.

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA - BANCO DE HORAS 
 

 

Os empregadores e os empregados ficam autorizados a implementar o sistema legal denominado “BANCO DE
HORAS”, na forma do § 2º do art. 59 da CLT e dos critérios estabelecidos nesta cláusula.

A duração da jornada de trabalho poderá ser prorrogada sem que haja qualquer acréscimo salarial, mesmo em
atividades insalubres, caso ocorra a correspondente diminuição da duração da jornada de outro dia, de tal maneira
que não exceda, no período máximo de seis meses, à soma das jornadas semanais de trabalho legais previstas.



As horas do “Banco de Horas” não poderão ser descontadas ou compensadas com as férias dos empregados e as
ausências legais estabelecidas no artigo 473 da CLT.

As horas trabalhadas para compensação serão sempre consideradas na paridade de 1h (uma hora) para 1h (uma
hora).

Fica assegurado, em qualquer caso, o gozo de repouso semanal remunerado de 24h (vinte e quatro horas)
coincidente com um domingo por mês e o gozo de intervalo de 11h (onze horas) entre duas jornadas de trabalho.

Salvo a fixação do repouso semanal remunerado noutro dia da semana, o trabalho prestado em domingo ou feriado
será remunerado com adicional de 100% (cem por cento).

As horas extras prestadas e não compensadas no período de seis meses serão remuneradas com base no salário-
hora vigente na época do pagamento, acrescidas do respectivo adicional de horas extras.

Na hipótese de rescisão do contrato de trabalho sem que tenha havido a compensação integral da jornada
extraordinária, na forma indicada nesta cláusula, o trabalhador fará jus ao pagamento das horas extras não
compensadas na forma do parágrafo terceiro do artigo 59 da CLT.

Excetua-se da exigência da licença prévia de que trata o artigo 60 da CLT o regime de banco de horas autorizado na
forma § 2º do art. 59 da CLT.

 
INTERVALOS PARA DESCANSO 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA PRIMEIRA - DESLOCAMENTO DO EMPREGADO 
 

Quando o intervalo entre um turno de trabalho e o turno seguinte for superior a 2h (duas horas) e até o limite de 4h
(quatro horas), e houver deslocamento do empregado, a mando do empregador, para cumprir o 2º (segundo) turno
em outro endereço ou outro tomador dos serviços, necessitando de transporte de ida, o empregador fornecerá para
o empregado, antecipadamente, o dinheiro necessário para o pagamento das passagens de ida e volta, ou,
alternativamente, vale-transporte, sem qualquer ônus para o empregado.

 
DESCANSO SEMANAL 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA - ATRASO - REPOUSO - COMPENSAÇÃO 
 

 

Será assegurado o repouso semanal remunerado ao empregado que chegar atrasado ao serviço e receber
autorização do empregador para trabalhar normalmente, compensando-se o atraso no final da jornada de trabalho
do próprio dia ou de outro dia da mesma semana.

 
 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA - DOMINGOS E FERIADOS 
 

O trabalho em domingos e feriados, desde que não compensados pela folga em outro dia da semana anterior ou
posterior, terá um adicional de 100% (cem por cento) calculado sobre o salário-hora do empregado que trabalhar
nestas condições.

Não se incluem na regra da presente cláusula as jornadas 12/36, posto que os domingos e feriados já estão
compensados, na forma do parágrafo único, do art.59-A da CLT. 

 
CONTROLE DA JORNADA 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUARTA - REGISTRO DO PONTO 
 

 



Convencionam as partes que não será considerado trabalho extraordinário o tempo despendido pelo empregado
para o registro do ponto, seja mecânico, manual ou eletrônico, contados 5min (cinco minutos) anteriormente e
posteriormente à hora exata para o início e término dos respectivos turnos de trabalho de cada jornada.

Para efeito de aplicação do art. 74 da CLT,  considerar-se-á como estabelecimento, tendo em vista as peculiaridades
do segmento, não as sedes dos empregadores, mas sim os postos ou frentes de trabalho onde os trabalhadores
estejam executando seus serviços. 

Fica autorizada a adoção, mediante acordo coletivo de trabalho, de sistemas alternativos eletrônicos de ponto que
atendam as seguintes condições:

 

a)           a utilização do sistema não poderá gerar para os trabalhadores custos associados à aquisição do aparelho
celular móvel e à banda de telefonia/ franquia de internet;

b)           o empregado poderá fazer os registros através de aparelho celular próprio ou de terceiros, ou, ainda,
através de aparelho disponibilizado pela empresa nos locais de prestação dos serviços, vez que o acesso ao
sistema deverá ser por “usuário” e “senha” específico para cada trabalhador; 

c)           o sistema deve possibilitar a visualização eletrônica pelo empregado das marcações por ele realizadas;

d)           o sistema deve gerar extrato impresso mensal em duas vias, sendo uma para assinatura  do empregado e
arquivo da empregadora e outra para controle do empregado;

e)           o sistema deve garantir o absoluto sigilo da senha criada pelo empregado.

O Sindicato Profissional formalizará os acordos coletivos relativos a sistemas alternativos eletrônicos de ponto no
prazo de até 10 dias da solicitação da empresa para a adoção do sistema alternativo que atenda as condições ora
definidas.

 
FALTAS 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA QUINTA - FALTAS LEGAIS - COMUNICAÇÃO PRÉVIA 
 

 

O empregado fica obrigado a comunicar ao empregador, até o dia útil imediatamente anterior, as faltas ao trabalho
pelos motivos relacionados nos incisos II, III (no caso de parto agendado), IV a VIII do artigo 473 da CLT.

O empregado, sempre que possível, comunicará ou solicitará que terceiros comuniquem à empregadora,
pessoalmente, por telefone, e-mail ou carta, a necessidade e o tempo de afastamento do trabalho por motivos
outros que não os indicados no artigo 473 da CLT, tais como, mas não se resumindo, a afastamento por doença e
acidente.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE JORNADA 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SEXTA - EXAMES ESCOLARES DO TRABALHADOR 
 

São consideradas faltas justificadas aquelas decorrentes de exames ou provas obrigatórias que coincidirem com o
horário de trabalho do empregado, desde que realizadas em cursos oficiais ou oficializados, mediante prévio
comunicado por escrito ao empregador, com antecedência mínima de 24h (vinte e quatro horas) e, no prazo de 72h
(setenta e duas horas), comprovadas através de atestado expedido pelo respectivo estabelecimento de ensino.

 
 

FÉRIAS E LICENÇAS 
REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA SÉTIMA - PAGAMENTO DAS FÉRIAS 
 



Condicionado à concordância do empregado, que deverá ser manifestada por escrito, o pagamento do valor relativo
ao período de férias poderá ser efetuado da seguinte forma:

a)          o valor do 1/3 de férias devido e o valor integral do abono de férias, se houver, obrigatoriamente até dois
dias antes do início do gozo das férias,

b)          e o valor dos dias de férias gozados como se salários fossem, isto é, com o pagamento dos dias de férias
gozados em um determinado mês até o dia do vencimento do salário do respectivo mês.

 
LICENÇA REMUNERADA 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA OITAVA - SAQUE DO PIS 
 

 

Os empregadores que não pagarem diretamente o PIS, deverão dispensar os seus empregados, que tenham
jornada de trabalho coincidente com o horário de funcionamento dos bancos, durante 1 (um) dia para saque do PIS,
sem prejuízo dos salários e demais direitos do trabalhador que comprove que realizou o saque no dia da dispensa.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS 

 
CLÁUSULA QUINQUAGÉSIMA NONA - FÉRIAS PROPORCIONAIS 
 

 

O empregado que se demitir antes de completar 12 (doze) meses de serviço tem direito a férias proporcionais, com
o acréscimo do terço (1/3) constitucional.

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA - ATENDIMENTO DE FILHOS 
 

O pai, a mãe e o responsável legal de criança de até 14(quatorze) anos de idade que tiver que faltar ao serviço para
atender problemas de saúde de seu filho ou representado ou que tiver que faltar ao serviço para acompanhar filho
ou representado em apresentação de boletim escolar, na medida em que comprovar a necessidade e o efetivo
atendimento médico-hospitalar ou o efetivo acompanhamento em apresentação de boletim escolar, terá as
respectivas horas devidamente abonadas pelo empregador, assegurado o abono de no mínimo um turno de trabalho
e no máximo de um dia de trabalho por atendimento médico e no máximo um turno de trabalho para recebimento de
boletim, até o limite máximo de 8(oito) eventos por ano de vigência do respectivo contrato de trabalho, entendendo-
se por “evento” cada um dos atendimentos médico-hospitalares ou cada um dos recebimento de boletins.

O mesmo direito é assegurado ao pai, à mãe e ao responsável legal de pessoa de qualquer idade que seja
portadora de deficiência que a impossibilite de buscar sozinha o atendimento médico-hospitalar que necessita.

O limite máximo de 8(oito) faltas abonadas por ano não é cumulativo, de modo que cada ano novo de vigência do
contrato assegurará apenas 8(oito) faltas abonadas, mesmo que no(s) ano(s) anterior(es) o empregado não tenha
atingido o limite máximo de 8(oito) faltas abonadas.

O abono da falta será concedido a apenas um acompanhante por atendimento médico-hospitalar ou
acompanhamento de entrega de boletim.

O abono da falta não abrangerá e não assegurará a concessão do vale transporte e nem do auxílio alimentação.

Para os empregados que trabalham em jornada 12/36, o abono será de meio turno de trabalho por evento.   

 
 

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR 
UNIFORME 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA - UNIFORME 



 

 

Se exigido uniforme de trabalho, este será fornecido e pago pelo empregador. A higiene e conservação do uniforme
é encargo do empregado, que o devolverá limpo no ato da rescisão do contrato de trabalho. A higiene e
conservação de uniformes especiais é encargo do empregador.

Em não havendo a entrega do uniforme no ato da rescisão contratual ou no caso de comprovada má conservação
do uniforme, o empregador ficará autorizado a descontar os respectivos valores do empregado.

Os uniformes de trabalho, quando exigidos, deverão oferecer segurança e conforto, inclusive térmico, e se
adequarem ao ambiente e às atividades desenvolvidas pelos trabalhadores.

 
EXAMES MÉDICOS 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEGUNDA - PRAZOS DE VALIDADE 
 

 

As empresas do segmento, na forma do subitem 7.4.3.5.2, da NR 07 da Portaria 3214/78, ficam autorizadas a
ampliar o prazo de dispensa da realização do exame demissional em até mais 90(noventa) dias. 

 
 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA TERCEIRA - ALTA PREVIDENCIÁRIA 
 

O empregado deverá se apresentar ao trabalho até o segundo dia seguinte ao da alta previdenciária, entregando à
empregadora o competente documento da alta previdenciária. Caso o empregado resolva recorrer da alta
previdenciária e opte por não trabalhar durante a tramitação do recurso, deverá ele comunicar sua intenção por
escrito ao empregador no prazo de   5 dias da efetiva interposição do recurso administrativo.

 

 
ACEITAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUARTA - ACEITAÇÃO DE ATESTADOS 
 

Os empregadores reconhecerão como válidos os atestados médicos e odontológicos fornecidos por profissionais
que prestem serviços ao Sindicato profissional e pelos profissionais da rede pública e particular, desde que conste
nos atestados o nome do profissional e seu número de inscrição no respectivo Conselho.

Os atestados médicos certificados digitalmente serão aceitos e reconhecidos como eficazes por empregados e
empregadores.

Os empregados deverão entregar/encaminhar os atestados médicos aos empregadores no prazo mais curto
possível e no máximo até o dia do retorno ao serviço, de modo a permitir a necessária substituição de pessoal e de
modo a permitir a adequação da folha de pagamento.

 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE E SEGURANÇA 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA QUINTA - SESMET COLETIVO 
 

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul fica autorizado, para efeito
das previsões do subitem 4.14.3, da NR 04 da Portaria 3214/78, a constituir, organizar e administrar “Serviços
Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho” comuns ou coletivos (SESMT comum ou
coletivo).

Os trabalhadores do segmento ficam autorizados a participar dos SESMT’s dos tomadores de serviços de suas
empregadoras (subitem 4.5.3 da NR 4 da Portaria 3214/78).



 
CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE SAÚDE 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SEXTA - INCENTIVO AO EXAME PRÉ-NATAL 
 

 

A trabalhadora que comunicar ao empregador, por escrito e com antecedência mínima de 5(cinco) dias, a
necessidade de afastamento do trabalho em um dia por mês para a realização de exame pré-natal, além de
assegurar a dispensa do trabalho no respectivo dia, fará jus ao vale transporte e ao auxílio alimentação do
respectivo dia, este se a trabalhadora cumprir jornada diária de trabalho superior 6(seis) horas, desde que comprove
a efetiva realização do exame até o segundo dia útil imediatamente seguinte.

 
 

RELAÇÕES SINDICAIS 
COMISSÃO DE FÁBRICA 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA SÉTIMA - COMISSÃO DE EMPRESA 
 

 

É facultativa a constituição da comissão prevista pelo art. 510-A da CLT, sendo que a referida comissão não
substituirá a função do sindicato de defender os direitos e os interesses coletivos ou individuais da categoria,
inclusive em questões judiciais ou administrativas, hipótese em que será obrigatória a participação dos sindicatos
em negociações coletivas de trabalho, nos termos dos inciso III e VI do caput  art. 8º da Constituição.

 
LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA OITAVA - DISPENSA DIRIGENTES SINDICAIS 
 

 

Os empregadores se obrigam a dispensar os membros efetivos da diretoria do sindicato profissional, sem prejuízos
dos respectivos salários, por 15 (quinze) dias alternados no período de vigência da presente Convenção Coletiva de
Trabalho, desde que a dispensa seja requisitada com 48h de antecedência e que tenha por finalidade o atendimento
de interesses do sindicato profissional.

 
CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA SEXAGÉSIMA NONA - CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DA ATIVIDADE SINDICAL
PATRONAL 
 

Por decisão da Assembleia Geral da Categoria, tomada com amparo no preceito da alínea “e” do art. 513 da CLT,
todas as empresas representadas pelo Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio Grande
do Sul - SINDASSEIO, associadas ou não, recolherão compulsoriamente aos cofres do Sindicato, a título de
Contribuição para Custeio da Atividade Sindical Patronal, a importância de R$21,00 (vinte e um reais) por
empregado com contrato de trabalho em vigor no mês de janeiro de 2022 e devidamente comprovado. O valor da
Contribuição para custeio da atividade sindical patronal será recolhido em parcela única até o dia 10 (dez) de
fevereiro de 2022, ou em até 09 (nove) parcelas mensais, iguais e consecutivas, desde que não resultem parcelas
inferiores a R$500,00 (quinhentos reais) cada uma e desde que a primeira parcela seja quitada espontaneamente
até dia 10 (dez) de fevereiro de 2022, e as demais nos dias 10 (dez) dos meses imediatamente seguintes. Em caso
de mora ou inadimplência, parcial ou total, haverá a incidência de cláusula penal de 10% (dez por cento) sobre o
saldo devido já atualizado monetariamente pela variação mensal do IGP-M (Fundação Getúlio Vargas) e acrescido
de juros de mora de 1% ao mês.

O Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul – SINDASSEIO - fica
autorizado a contratar empresa especializada para a operação do sistema de cobrança da Contribuição para o
Custeio da Atividade Sindical Patronal, ajustando a forma e os prazos de cobrança com vistas a melhor
operacionalizar o sistema.



As Contribuições para Custeio da Atividade Sindical Patronal serão creditadas para o Sindicato das Empresas de
Asseio e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul - SINDASSEIO. A Assembleia Geral da Categoria que
instituiu as contribuições é datada de 09 de dezembro de 2021. Esta cláusula entra em vigor na data de 01 de
janeiro de 2022.

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA - CONTRIBUIÇÃO DE CUSTEIO DA ATIVIDADE SINDICAL LABORAL 
 

As empresas componentes da categoria suscitada, por força de autorização expressamente concedida pela decisão
da ASSEMBLEIA GERAL da categoria profissional realizada no dia 28  de outubro de 2021,  na cidade de Passo
Fundo - RS, descontarão de seus empregados, associados ou não do sindicato, abrangidos pela Convenção,
importância de R$ 40,00 (quarenta reais) por empregado no mês de fevereiro de 2022,  a importância de R$ 35,00
(trinta e cinco reais) no mês de abril de 2022,   a importância de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em agosto de 2022  e
a importância de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) em  novembro de 2022, devendo os valores descontados serem
recolhidos ao Sindicato Profissional até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao desconto. A contribuição é devida à
entidade que representa a base territorial onde o trabalhador exerce suas atividades profissionais. As empresas da
categoria econômica deixando de proceder ao recolhimento da Contribuição Assistencial nos prazos fixados,
pagarão às suas próprias expensas, além do valor integral devido, juros de 1% (um por cento) ao mês, atualização
monetária e multa de 10% (dez por cento) sobre o total devido já corrigido.

§ ÚNICO: A empregadora que descontar do empregado e não repassar para o Sindicato os valores da Contribuição
para Custeio da Atividade Sindical Laboral ou de mensalidades associativas até o dia 10 do mês subsequente ao do
desconto, incorrerá em multa de valor equivalente a 20% do valor descontado e não repassado, sem prejuízo da
obrigação de repassar o valor descontado e sem prejuízo das penalidades previstas em lei para o ato.

 

 

 
DIREITO DE OPOSIÇÃO AO DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS 

 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA PRIMEIRA - DIREITO DE OPOSIÇÃO 
 

Fica assegurado aos trabalhadores, exclusivamente aos não sócios do Sindicato Profissional, o direito de oposição
ao desconto da Contribuição para o Custeio da Atividade Sindical que poderá ser exercido nas seguintes condições:
a) - Após o registro da Convenção Coletiva de Trabalho pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) o Sindicato
Profissional promoverá ampla divulgação do instrumento coletivo, através de boletim informativo a ser distribuído na
categoria; b) - Após a divulgação do boletim, os interessados em exercer o direito de oposição deverão encaminhar
carta, escrita de próprio punho, manifestando o direito individual ao Sindicato (exceção feita aos analfabetos que
poderão servir-se de terceiro para apresentar manifestação). A carta poderá ser entregue diretamente no sindicato
profissional ou postada via correio. c) - No momento da entrega da carta de oposição (ou do recebimento por
correio) o Sindicato signatário verificará a efetividade do recolhimento aos cofres do Sindicato do desconto efetuado
na folha do trabalhador(a). Comprovado o recolhimento o Sindicato providenciará a imediata restituição do valor
descontado da folha de pagamento do trabalhador(a). d) - Após os necessários registros em banco de dados
(instituído para o controle dos trabalhadores contribuintes) o Sindicato laboral enviará à empresa com a qual o
trabalhador mantém vínculo contratual mensagem formal comunicando que contribuições futuras não devem ser
descontadas do específico(a) trabalhador(a). Na hipótese do envio da carta ser feito por postagem o trabalhador
deve informar seu nome completo, CPF, o Banco, agência, conta e operação (quando for o caso) para que a
restituição possa ser realizada ou, de outra forma, informar contato para que seja o trabalhador informado da
disponibilização da restituição da contribuição. A empresa suspenderá o desconto da contribuição após o
recebimento da comunicação emitida pelo Sindicato Profissional. Caso comprovada a prática do patrocínio ou
campanha pelas empresas no sentido de levar os seus empregados a exercer o direito o direito de oposição, esta
prática será considerada inválida e ineficaz, remanescendo para empresa a obrigação de descontar dos
empregados e repassar ao Sindicato Profissional os valores das contribuições, com acréscimos, as expensas da
empresa, dos juros de mora, correção monetária e multa. O Sindicato Profissional, caso decida pela
desconsideração das oposições, deverá comunicar o fato às respectivas empresas a fim de prevenir
responsabilidades e resguardar direitos.

§ ÚNICO: Se o direito de oposição for apresentado a entidade até o trigésimo dia após a data do primeiro desconto,
o trabalhador terá direito a restituição integral do valor. Em caso contrário, a oposição   implicará no cancelamento
dos lançamentos futuros, sem efeito retroativo.

 



 

 

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA 

 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEGUNDA - CERTIDÃO DE REGULARIDADE SINDICAL 
 

 

As entidades sindicais convenentes, inclusive para os efeitos dos artigos 607 e 608 da CLT, estarão autorizadas a
emitir “Certidão de Regularidade Sindical” em favor das empresas da categoria econômica.

A emissão da “Certidão de Regularidade Sindical” estará condicionada a:

a)       quitação das Contribuições de Custeio da Atividade Sindical estabelecidas nesta Convenção Coletiva de
Trabalho;

b)       cadastro regular e atualizado perante a entidade sindical;

c)       situação regular junto ao Plano de Benefício Social Familiar administrado pela FEEAC (Federação Laboral).

As certidões de regularidade sindical serão emitidas individualmente, com prazo de validade máximo de 90(noventa)
dias.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE REPRESENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO 

 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA TERCEIRA - LIMITES POR EMPRESA 
 

O sindicato profissional convenente compromete-se a observar o limite máximo de indicação e de eleição de 3 (três)
candidatos aos cargos de Diretoria e Conselho Fiscal por empresa da categoria econômica.

 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
MECANISMOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUARTA - CAMARA DE CONCILIAÇÃO 
 

 

Os Sindicatos Convenentes, com amparo nos artigos 625-A, 625-C, 625-E e 611-A da CLT, ajustam neste ato a
constituição de Comissão Intersindical de Conciliação Prévia para a solução de conflitos individuais do trabalho
entre trabalhadores e empregadores.

A Comissão Intersindical de Conciliação Prévia reger-se-á pelas seguintes regras gerais:

a)      a apresentação do conflito à Câmara de Conciliação será facultativa;

b)      a Comissão terá um representante nomeado pelo Sindicato Profissional e outro nomeado pelo Sindicato
Patronal;

c)     os acordos celebrados, a critério das partes, poderão conceder eficácia liberatória em relação aos valores e
direitos expressamente transacionados ou poderão ser submetidos à homologação judicial, na forma da alínea “f”,
do art. 652 da CLT, para quitação parcial ou geral do contrato de trabalho;

d)      os termos de acordo terão efeito de título executivo extrajudicial;

e)       o acesso à Câmara de Conciliação será gratuito aos trabalhadores e empregadores associados às
respectivas entidades sindicais;

f)        haverá uma taxa de sucesso de 10% sobre o valor do acordo celebrado, a ser paga pelo empregador;



g)       as regras de funcionamento da Comissão serão definidas em seu Regimento Interno.

 
APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA QUINTA - PUBLICIDADE DO ATO COLETIVO DE TRABALHO 
 

Os empregadores ficam obrigados a afixar em local visível e de fácil acesso aos empregados, pelo prazo de 90
(noventa) dias a contar de sua firmatura, cópia da íntegra da Convenção Coletiva de Trabalho, Acordo Coletivo de
Trabalho e, ainda, da Sentença Normativa vigente.

A presente Convenção Coletiva de Trabalho deverá ser disponibilizada pelas entidades signatárias em local visível e
de fácil acesso aos integrantes da categoria, podendo ser disponibilizada em endereço eletrônico (sitio) internet com
acesso livre.

 
DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SEXTA - MULTAS 
 

O empregador que descumprir as previsões desta convenção coletiva de trabalho especificamente em relação a (a)
salários normativos e reajustes normativos, (b) adicional de tempo de serviço, (c) adicional de insalubridade, (d)
auxílio alimentação, (e) auxílios previstos no plano de benefício familiar, (f) entrega da Relação de Empregados
Admitidos e cópia da RAIS, (g) fornecimento de cópia do contrato de trabalho, (h) 13° salário, desde que tais
irregularidades sejam apuradas e confirmadas pelos sindicatos convenentes, incorrerá em multa de quantia
equivalente a 10% (dez por cento) do salário do empregado prejudicado e a favor do empregado prejudicado, por
previsão descumprida, e, no caso de reincidência, multa de 20% (vinte por cento) do salário do empregado
prejudicado e a favor do empregado prejudicado, por previsão descumprida.

O empregador que, em até 10(dez) dias da formalização da rescisão de contrato de trabalho com menos de ano de
vigência, não entregar ao empregado sua CTPS devidamente atualizada, incorrerá em multa a favor do empregado
prejudicado em quantia igual ao seu salário básico.

O procedimento a ser observado pelos sindicatos convenentes para a apuração das irregularidades e confirmação
da incidência das multas será o seguinte:

1)- Constatada/denunciada a irregularidade, o sindicato profissional convenente encaminhará notificação escrita à
empresa com a descrição da irregularidade,  com a abertura de prazo de 10 (dez) dias para a apresentação de
defesa escrita e apresentação de documentos, e com a orientação no sentido de que a defesa/justificativa deva ser 
encaminhada tanto ao sindicato profissional, como ao sindicato patronal;

2)- No prazo de 10 (dez) dias a contar do término do prazo para a apresentação da defesa/justificativa, Comissão
Especial, formada por dois representantes nomeados pela FEEAC-RS - Federação dos Empregados em Empresas
de Asseio e Conservação do Estado do Rio Grande do Sul e dois representantes nomeados pelo Sindicato patronal
convenente, reunir-se-á para examinar os argumentos e documentos apresentados, decidir pela realização de
diligência ou deliberar no sentido da confirmação ou não da incidência da multa;

3)- Se a Comissão Especial decidir pela realização de alguma diligência, nova reunião deverá acontecer no prazo
de até 20 (vinte) dias para a deliberação acerca da confirmação ou não da incidência da multa; (4) serão lavradas
atas das decisões da Comissão Especial.

As multas ora estabelecidas somente serão devidas e somente poderão ser cobradas se a Comissão Especial, por
maioria dos seus integrantes, decidir pela confirmação da irregularidade e pela aplicação  da multa.

As multas ora estabelecidas, desde que a Comissão Especial tenha decidido pela confirmação da irregularidade e
pela aplicação da multa, poderão ser cobradas judicial ou extrajudicialmente pelo empregado prejudicado ou pelo
sindicato profissional em nome e representação do empregado prejudicado.

As multas estabelecidas nesta cláusula não excluem as multas por atraso nas homologações e no pagamento dos
direitos rescisórios e nem as demais penalidades fixadas em outras cláusulas desta convenção.

 
RENOVAÇÃO/RESCISÃO DO INSTRUMENTO COLETIVO 

 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA SÉTIMA - PRORROGAÇÃO E REVISÃO 



 

 

O Sindicato Profissional obriga-se a formular proposta para o Sindicato Patronal, com as bases da prorrogação,
denúncia ou revogação total ou parcial da presente Convenção, até o dia 04 de novembro de 2022. O Sindicato
Patronal, por sua vez, compromete-se a realizar a sua Assembleia Geral no prazo de 05 dias úteis da apresentação
da proposta e a reunir-se com o Sindicato Profissional no prazo de 03 dias úteis a contar da realização da
Assembleia Geral para apresentação da contraproposta.

As negociações previstas no item anterior deverão ultimar-se até a data de 15.12.2022, inclusive na fase
administrativa perante a Superintendência Regional do Trabalho.

 
OUTRAS DISPOSIÇÕES 

 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA OITAVA - ACORDOS COLETIVOS 
 

 

Os acordos coletivos de trabalho firmados a partir desta data, para ter validade e eficácia, não poderão conter
previsões que reduzam os direitos assegurados em lei e/ou na presente convenção coletiva de trabalho e deverão
ter a anuência e assinatura conjunta do Sindicato Profissional e do Sindicato Patronal.

 
 
CLÁUSULA SEPTAGÉSIMA NONA - CADASTRO JUNTO AO SESC 
 

As empresas do segmento econômico, sempre que houver requerimento de seus trabalhadores, ficam obrigadas a
cadastrar-se junto ao Serviço Social do Comércio – SESC para que os trabalhadores gozem dos benefícios de
sócio. 

 
 

 
 

RICARDO ORTOLAN 
PRESIDENTE 

SIND DAS EMPR DE ASSEIO E CONSERVACAO DO EST DO R G S 
 
 
 

JAISON DA SILVA 
PRESIDENTE 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMP. DE ASSEIO, CONSERV, ZELADORIA, RECICL DE LIXO, LIMPEZA URB,
AMBIENTAL E DE AREAS VERDES E EMP. DE SER TERCEIRIZ. 
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Anexo (PDF)

 
ANEXO II - EDITAL

 

Anexo (PDF)

 
    A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministério da Economia na
Internet, no endereço http://www.mte.gov.br. 

http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR069961_20212021_12_22T17_00_35.pdf
http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/imagemAnexo/MR069961_20212021_12_22T17_01_13.pdf












































14/10/2022 16:03 Taxas de juros básicas – Histórico

https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/historicotaxasjuros 1/10

Taxas de juros básicas – Histórico
Histórico das taxas de juros �xadas pelo Copom e evolução da taxa Selic.

Reunião

Período de vigência

Meta SELIC 
% a.a. 

(1)(6)

TBAN 

% a.m. 

(2)(6)

Taxa SELIC

nº data viés % (3) % a.a.(4)

249º 21/09/2022 22/09/2022 - 13,75

248º 03/08/2022 04/08/2022 - 21/09/2022 13,75 1,74 13,65

247º 15/06/2022 17/06/2022 - 03/08/2022 13,25 1,68 13,15

246º 04/05/2022 05/05/2022 - 16/06/2022 12,75 1,43 12,65

245º 16/03/2022 17/03/2022 - 04/05/2022 11,75 1,45 11,65

244º 02/02/2022 03/02/2022 - 16/03/2022 10,75 1,13 10,65

243º 08/12/2021 09/12/2021 - 02/02/2022 9,25 1,40 9,15

242º 27/10/2021 28/10/2021 - 08/12/2021 7,75 0,82 7,65

241º 22/09/2021 23/09/2021 - 27/10/2021 6,25 0,57 6,15

240º 04/08/2021 05/08/2021 - 22/09/2021 5,25 0,68 5,15

239º 16/06/2021 17/06/2021 - 04/08/2021 4,25 0,57 4,15

238º 05/05/2021 06/05/2021 - 16/06/2021 3,50 0,39 3,40

237º 17/03/2021 18/03/2021 - 05/05/2021 2,75 0,34 2,65

236º 20/01/2021 21/01/2021 - 17/03/2021 2,00 0,28 1,90

235º 09/12/2020 10/12/2020 - 20/01/2021 2,00 0,21 1,90

234º 28/10/2020 29/10/2020 - 09/12/2020 2,00 0,22 1,90

233º 16/09/2020 17/09/2020 - 28/10/2020 2,00 0,22 1,90

232º 05/08/2020 06/08/2020 - 16/09/2020 2,00 0,22 1,90

231º 17/06/2020 18/06/2020 - 05/08/2020 2,25 0,30 2,15

230º 06/05/2020 07/05/2020 - 17/06/2020 3,00 0,32 2,90

229º 18/03/2020 19/03/2020 - 06/05/2020 3,75 0,46 3,65

228º 05/02/2020 06/02/2020 - 18/03/2020 4,25 0,45 4,15

227º 11/12/2019 12/12/2019 - 05/02/2020 4,50 0,65 4,40

https://gov.br/
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Nº 399 - CARLOS ROBERTO GONCALVES LOPES, rio São
Francisco, Município de CURAÇÁ/BA, irrigação.

Nº 400 - DANIEL MARQUES BUSSAD, rio Itabapoana, Município
de BOM JESUS DO NORTE/ES, irrigação.

Nº 401 - ALDO AUGUSTO FERNANDES DA COSTA, Ribeirão do
Pinheirinho, Município de SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA/SP, irrigação.

Nº 402 - DURVAL SOUZA DA SILVA, UHE Paulo Afonso IV/UHE
Apolônio Sales, Município de GLÓRIA/BA, irrigação.

Nº 403 - MARIA DO SOCORRO TAMARINDO PEREIRA, rio São
Francisco, Município de SANTA MARIA DA BOA VISTA/PE, irrigação.

Nº 404 - ANTONIO FERREIRA BATISTA, rio São Francisco,
Município de JUAZEIRO/BA, irrigação.

O inteiro teor das Outorgas e seus Anexos, bem como as
demais informações pertinentes estarão disponíveis no site
w w w. a n a . g o v. b r.

PATRICK THOMAS

OUTORGAS DE 9 DE ABRIL DE 2018

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA
NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no exercício da competência a que se
refere a Resolução ANA no 1.942, de 30 de outubro de 2017, torna
público que a DIRETORIA COLEGIADA, em sua 695ª Reunião
Ordinária, realizada em 09 de abril de 2018, com fundamento no art. 12,
V, da Lei no 9.984, de 17/07/2000, resolveu emitir outorga de direito de
uso de recursos hídricos à:

Nº 405 - FAZENDA UNIDAS LTDA, SEBASTIÃO ADILSON
RABELO e SILVIO CESAR COELHO CALDEIRA, rio Carinhanha,
Município de Cocos/Bahia, irrigação.

Nº 406 - FAZENDA UNIDAS LTDA, SEBASTIÃO ADILSON
RABELO e SILVIO CESAR COELHO CALDEIRA, rio Carinhanha,
Município de Cocos/Bahia, irrigação.

Nº 407 - FAZENDA UNIDAS LTDA, SEBASTIÃO ADILSON
RABELO e SILVIO CESAR COELHO CALDEIRA, rio Carinhanha,
Município de Cocos/Bahia, irrigação.

Nº 408 - FAZENDA UNIDAS LTDA, SEBASTIÃO ADILSON
RABELO e SILVIO CESAR COELHO CALDEIRA, rio Carinhanha,
Município de Cocos/Bahia, irrigação.

Nº 409 - FAZENDA UNIDAS LTDA, SEBASTIÃO ADILSON
RABELO e SILVIO CESAR COELHO CALDEIRA, rio Carinhanha,
Município de Cocos/Bahia, criação animal.

Nº 410 - OSVALDO RESENDE VARGAS JUNIOR, rio Paranaíba,
Município de Rio Paranaíba/Minas Gerais, irrigação.

Nº 411 - WANDER MACHADO DE MELO PAIVA, ribeirão Roncador,
Município de Cabeceira Grande/Minas Gerais, irrigação.

Nº 412 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS -
COPASA, ribeirão São Jorge, Município de Nova Módica/Minas Gerais,
abastecimento público e esgotamento sanitário.

Nº 414 - MANOEL RODRIGUES DA COSTA, KARLA LOPES
VIANA, RAMON LOPES VIANA e HÉLIO SANTOS VIANA, rio
Carinhanha, Município de Cocos/Bahia, irrigação.

O inteiro teor das Outorgas e seus Anexos, bem como as demais
informações pertinentes estarão disponíveis no site www.ana.gov.br.

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

OUTORGA Nº 413, DE 9 DE ABRIL DE 2018

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no exercício da
competência a que se refere a Resolução ANA no 1.942, de 30 de
outubro de 2017, torna público que a DIRETORIA COLEGIADA,
em sua 695ª Reunião Ordinária, realizada em 09 de abril de 2018,
com fundamento no art. 12, V, da Lei no 9.984, de 17/07/2000,
resolveu indeferir os pedidos de outorga de direito de uso de
recursos hídricos de:

COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS
- COPASA, ribeirão São Jorge, Município de Nova Módica/Minas
Gerais, esgotamento sanitário.

O inteiro teor dos Indeferimentos de Pedidos de Outorgas,
bem como as demais informações pertinentes estarão disponíveis
no site www.ana.gov.br.

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

DESPACHOS DO SUPERINTENDENTE

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, Resolução nº 1.942, de
30 de outubro de 2017, e com fundamento no art. 12, V, da Lei no

9.984, de 17/07/2000, torna público que, no período de 09 a
15/04/2018, foram requeridas e encontram-se em análise as seguintes
solicitações de outorga preventiva e de direito de uso de recursos
hídricos de domínio da União:

Adaelio De Sa, UHE Luiz Gonzaga, Município de
Glória/Bahia, irrigação.

Alvaro Silva Rocha, rio Pardo, Município de
Encruzilhada/Bahia, aquicultura.

André Cavalcante da Silva, rio Tocantins, Município de
Gurupi/Tocantins, irrigação, transferência.

Andrea Vicentini, UHE Capivara, Município de Pedrinhas
Paulista/São Paulo, irrigação.

Antonio Carlos Gangini, UHE Marimbondo, Município de
Planura/Minas Gerais, irrigação.

Associação Comunitária Dos Produtores E Criadores Do Projeto
Pontal, rio São Francisco, Município de Juazeiro/Bahia, irrigação.

Avibras Industria Aeroespacial S/A, rio Paraíba do Sul,
Município de Jacareí/São Paulo, indústria, alteração.

Carlos Alberto Honorato Alencar, rio São Francisco,
Município de Pão de Açúcar/Alagoas, irrigação.

Celso Aparecido Marques, rio Camanducaia, Município de
Camanducaia/Minas Gerais, irrigação.

Companhia De Água E Esgotos Da Paraíba CAGEPA,
Açude Epitácio Pessoa, Município de Boqueirão/Paraíba,
abastecimento público.

Companhia De Saneamento De Minas Gerais - Copasa, rio Doce,
Município de Santana do Paraíso/Minas Gerais, esgotamento sanitário.

Companhia De Saneamento De Minas Gerais - Copasa, rio
Mucuri, Município Carlos Chagas/Minas Gerais, abastecimento público.

Dan Vigor Indústria E Comércio De Laticínios Ltda, rio
Paraíba do Sul, Município de Cruzeiro/São Paulo, indústria, alteração,
renovação.

Danilo Noya Fonseca, rio São Francisco, Município de
Malhada/Bahia, irrigação.

raga São José De Itajubá LTDA - ME, rio Sapucaí,
Município de Wenceslau Braz/Minas Gerais, mineração.

Edson Cezar Bertrami, UHE Luis Eduardo Magalhães,
Município de Porto Nacional/Tocantins, irrigação.

Elementus Soluções Ambientais Eireli, rio Doce, Município
de Linhares/Espírito Santo, irrigação.

Eliane Francisca Aguiar Ferreira Feitosa, rio São Francisco,
Município de Petrolina/Pernambuco, irrigação.

Empresa Baiana De Águas E Saneamento S/A - Embasa, rio São
Francisco, Município de Xique-Xique/Bahia, abastecimento público.

Fernando Henrique Ribeiro Da Silva, rio Verde Grande,
Município de Verdelândia/Minas Gerais, irrigação.

Gabriel De Paula Marinho Frigorífico Friminas Eireli, UHE
Aimorés, Município de Resplendor/Minas Gerais, indústria.

Genival Rodrigues Bezerra, rio São Francisco, Município de
Juazeiro/Bahia, irrigação.

Geraldo De Almeida, UHE Luiz Gonzaga, Município de
Rodelas/Bahia, irrigação.

Gilvan Correia De Andrade, rio Vaza barris, Município de
Itaporanga D'Ajuda/Sergipe, irrigação.

Iochpe Maxion S/N, rio Paraíba do Sul, Município de
Cruzeiro/São Paulo, indústria.

JJKW Empreendimentos Agrícolas Ltda, UHE Furnas,
Município de Alfenas/Minas Gerais, irrigação.

Joao Cesar Martins, rio Urucuia, Município de Arinos/Minas
Gerais, irrigação.

José Antônio Buscarioli Transportadora-EPP, rio Jaguari-
Mirim, Município de São João da Boa Vista/São Paulo, mineração.

Jose Crisostomo Gomes de Oliveira, rio Parnaíba, Município
de Floriano/Piauí, irrigação.

José Roberto Martini Meirelles, rio Carioca ou Antinha,
Município de Barra Mansa/Rio de Janeiro, criação animal.

Las Ninas Empreendimentos Imobiliários Eireli, UHE Água
Vermelha, Município de Riolândia/São Paulo, esgotamento sanitário.

Malteria Soufflet Brasil LTDA, rio Paraíba do Sul,
Município de Taubaté/São Paulo, indústria.

Murillo Chater Viegas, rio Tocantins, Município de
Gurupi/Tocantins, irrigação.

Olaria Vargem Alegre LTDA - EPP, rio Paraíba do Sul,
Município de Pinheiral/Rio de Janeiro, indústria, alteração.

Porto De Areia Rio Grande Ltda, UHE Ilha Solteira,
Município de Populina/São Paulo, mineração.

Queides Pereira Dos Santos, rio São Francisco, Município de
Santa Maria da Boa Vista/Pernambuco, irrigação.

Rio Rancho Agropecuária S/A, UHE Três Marias, Município
de Abaeté/Minas Gerais, irrigação.

Sandra Elizabete Moreira De Sousa, rio Preto Município de
Unaí/Minas Gerais, irrigação.

Transareia Boa Vista Ltda-ME, rio Sapucaí, Município de
Itajubá/Minas Gerais, mineração.

Usina Caeté S/A - Unidade Volta Grande, Lagoa do
Jequiá/Alagoas, Município de Jequiá/Alagoas, irrigação,
transferência.

Usina Delta S/A - Unidade Volta Grande, Lagoa do
Jequiá/Alagoas, Município de Jequiá/Alagoas, irrigação.

Vagner Trevisan, rio Jaguari-Mirim, Município de Santo
Antônio do Jardim/São Paulo, mineração.

William Nardi Correia, rio Paranapanema, Município de
Terra Rica/Paraná, reservatório.

Yarid Construção E Locação Eireli, rio Piranji, Município de
Buriti dos Lopes/Piauí, outras.

RODRIGO FLECHA FERREIRA ALVES

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 11, DE 13 DE ABRIL DE 2018

Altera a Instrução Normativa nº 6, de 15
de março de 2013, que regulamenta o
Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
de Recursos Ambientais - CTF/APP e dá
outras providências.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS (IBAMA), no uso das atribuições que lhe
conferem o artigo 23, incisos V e VIII, do Anexo I do Decreto nº
8.973, de 24 de janeiro de 2017 (Estrutura Regimental do
IBAMA), publicado no D.O.U. de 25 de janeiro de 2017; e o
artigo 130, inciso VI, do Anexo I da Portaria Ibama nº 14, de 29
de junho de 2017, publicada no D.O.U. do dia subsequente; e
considerando o contido nos processos nº 02001.007590/2012-69 e
nº 02001.107781/2017-34, resolve:

Art. 1º A Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de
2013, passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 2º ................................................................................
I - atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de

recursos ambientais: aquelas que, para fins de obrigação de
inscrição no CTF/APP, e nos termos do art. 17, inciso II, da Lei
nº 6.938, de 1981, estão relacionadas:

a) nas categorias 1 (um) a 20 (vinte) do Anexo I,
conforme art. 17-C e Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981; e

b) nas categorias 21 (vinte e um) e 22 (vinte e dois) do
Anexo I, em razão de outros normativos federais ou de
abrangência nacional, que determinem o controle e fiscalização
ambiental de atividades;

..............................................................................................
IV - Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF/APP: o cadastro que identifica as pessoas físicas e jurídicas

e sua localização, em razão das atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais por elas exercidas,
nos termos do inciso I do art. 2º e relacionadas no Anexo I;

V - enquadramento de atividade: identificação de
correspondência entre a atividade exercida pela pessoa física ou
jurídica e as respectivas categorias e descrições de atividades
sujeitas à inscrição no CTF/APP, nos termos do Anexo I e do
Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no
CTF/APP - RE-CTF/APP;

.............................................................................................
XVIII - Regulamento de Enquadramento de pessoas

físicas e jurídicas no CTF/APP - RE-CTF/APP: o conjunto de
regras para enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no
CTF/APP, estabelecido em norma específica;

XIX- Ficha Técnica de Enquadramento- FTE: o
formulário eletrônico que contém as descrições para
enquadramento de atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos ambientais;

XX - ações de controle e fiscalização ambiental
aprovativas: o licenciamento, a autorização, a concessão, a
permissão ou qualquer procedimento administrativo de órgão
ambiental competente que resulte na emissão de ato aprovativo
para exercício de atividades potencialmente poluidoras e de
atividades utilizadoras de recursos ambientais. " (NR)

"Art. 10º ..............................................................................
§ 1º A inscrição no CTF/APP de pessoas físicas e

jurídicas que exerçam as atividades mencionadas no caput é
condição obrigatória para prestação de serviços do Ibama que
dependam de declaração de atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos ambientais.

§ 2º A declaração, no CTF/APP, de atividades que sejam
constantes do objeto social ou da inscrição no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas - CNPJ não desobriga a pessoa jurídica de
declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras
de recursos ambientais que estejam relacionadas no Anexo I e que
sejam exercidas pelo estabelecimento." (NR)

"Art. 10-A. Para inscrição e declaração de atividades no
CTF/APP, as pessoas físicas e jurídicas observarão o tipo de
pessoa por atividade, conforme Anexo I.

§ 1º Para atividade cujo exercício é restrito a pessoa
jurídica no CTF/APP, é necessário o prévio atendimento ao
disposto no art. 967 da Lei nº 10.406, de janeiro de 2002,
referente à obrigatoriedade de Registro Público de Empresas
Mercantis.

§ 2º Não será declarada, por pessoa jurídica, a atividade
que for de exercício exclusivo de pessoa física. " (NR)

''Art. 10-B. São obrigadas à inscrição no CTF/APP as
pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades sujeitas a
controle e fiscalização ambiental, conforme art. 2º, inciso I, por
meio de:

I - Licença Ambiental de Instalação de empreendimento,
ou equivalente;

II - Licença Ambiental de Operação de empreendimento,
ou equivalente;

III - Licença Ambiental para exercício de atividade, ou
equivalente;

IV - outras ações de controle e fiscalização ambiental
aprovativas, nos termos do art. 2º, XX; ou

Licitações
Realce
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V - ato administrativo de dispensa de aprovação
ambiental, quando condicionado ao cumprimento de regras
específicas pré-determinadas para o exercício da atividade ou
funcionamento do empreendimento objeto da dispensa.

§ 1º Para fins de enquadramento no CTF/APP, as pessoas
físicas e jurídicas obrigadas à inscrição deverão declarar as
atividades objeto de aprovação, bem como outras atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais
que:

I - forem autorizadas pelo órgão ambiental competente,
em qualquer etapa do processo de licenciamento de
empreendimento, inclusive em fase de Licença Prévia; ou

II - estiverem previstas em condicionantes de ações de
controle e fiscalização ambiental aprovativas.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I e II do caput, são
obrigados à inscrição no CTF/APP o empreendedor titular da
licença, bem como eventual terceiro contratado para execução de
atividades relacionadas no Anexo I.

"Art. 10-C. Não se aplica a obrigatoriedade prevista no
art. 10-B, quando:

I - o órgão ambiental competente emitir dispensa de
licenciamento ou autorização, com fundamento em normativa
estabelecida pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA e por Conselho Estadual de Meio Ambiente; ou

II - o órgão ambiental competente controlar ou fiscalizar
atividade por força de legislação exclusivamente distrital, estadual
ou municipal, e que não esteja relacionada no Anexo I;

III - a pessoa jurídica for proprietária de unidade
produtiva de indústria, comércio ou de prestação de serviços
arrendada ou locada a terceiros, desde que não exerça quaisquer
atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
ambientais relacionadas no Anexo I;

IV - a pessoa jurídica for contratante de industrialização
por encomenda, desde que todas as atividades relacionadas no
Anexo I sejam exercidas integralmente por terceiros." (NR)

"Art. 10-D. Não é obrigado à inscrição no CTF/APP o
consórcio de Sociedades Anônimas, a que se referem os arts. 278
e 279 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e
alterações.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, são obrigados à
inscrição no CTF/APP os estabelecimentos que, integrantes do
contrato de consórcio, exerçam atividades potencialmente
poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais relacionadas no
Anexo I." (NR)

"Art. 10-E. Não é obrigado à inscrição no CTF/APP o
titular do serviço público, inclusive de saneamento básico, que
delegue a outra entidade, pública ou privada, a prestação do
serviço passível de licenciamento ambiental.

Parágrafo único. Na hipótese do caput, obriga-se à
inscrição a entidade delegada que exerça atividade relacionada no
Anexo I." (NR)

"Art. 10-F. Na hipótese de unidade auxiliar, nos termos da
Resolução CONCLA nº 1, de 15 de fevereiro de 2008, não há
obrigação de inscrição no CTF/APP desde que o estabelecimento
não exerça quaisquer atividades relacionadas no Anexo I, inclusive
quando a unidade for:

I - administrativa central, regional ou local;
II - centro de processamento de dados;
III - escritório de contatos da pessoa jurídica; ou
IV - ponto de exposição." (NR)
"Art. 10-G. A incidência de hipótese de não obrigação de

inscrição no CTF/APP, nos termos dos arts. 10-C a 10-F, não
exime a pessoa física ou jurídica da respectiva responsabilidade
ambiental, inclusive na apuração de infração ambiental de que
trata o art. 70 da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1988, por
ato comissivo ou omissivo." (NR)

"Art. 15. ..............................................................................
II - atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de

recursos ambientais exercidas;
III - data de início de atividades exercidas; e " (NR)
"Art. 16. ..............................................................................
IV - a declaração de todas as atividades potencialmente

poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais exercidas, por
inscrição, nos termos do Anexo I e do RE-CTF/APP.

Parágrafo único. Aplica-se, no que couber, o disposto na
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.634, de 6
de maio de 2016, e alterações." (NR)

"Art. 32. ..............................................................................
Parágrafo único. Para enquadramento de atividades

exercidas, as pessoas físicas e jurídicas utilizarão as categorias e
descrições do Anexo I, observando-se o RE-CTF/APP." (NR)

"Art. 33. ..............................................................................
§ 4º Na hipótese do § 3º, a nomenclatura da nova

atividade será composta da reprodução literal da descrição do
Anexo VIII da Lei nº 6.938, de 1981, seguida de hífen e do
detalhe especificativo." (NR)

"Art. 41-A. Independentemente de requerimento de parte
interessada, as Fichas Técnicas de Enquadramento do RE-
CTF/APP são instrumento hábil à comprovação de obrigatoriedade
ou de não obrigatoriedade de inscrição no CTF/APP, conforme
respectivo formulário eletrônico no sítio eletrônico do Ibama na
rede mundial de computadores." (NR)

"Art. 41-B. Não serão emitidos Certificados de
Regularidade pelo Ibama, com base no CTF/APP, para:

I - pessoas físicas e jurídicas não obrigadas à inscrição
nesse Cadastro; e

II - pessoas físicas inscritas exclusivamente pelo motivo
de serem responsável legal ou declarante por pessoa jurídica
sujeita à inscrição no CTF/APP." (NR)

"Art. 45-A. Na hipótese de modificação ou de revogação
de atividades do Anexo I, as inscrições de pessoas físicas e
jurídicas no CTF/APP serão atualizadas:

I - pelo usuário externo, conforme especificação de edital
da Diretoria de Qualidade Ambiental; ou

II - pelo Ibama, quando couber.
§ 1º Na hipótese do inciso I do caput, o edital

estabelecerá as orientações e período de alteração.
§ 2º Na hipótese de omissão do usuário externo, o Ibama

promoverá, de ofício, a atualização dos dados das pessoas afetadas
pela alteração, incluindo o registro de término de atividade ou o
encerramento da inscrição, quando a atividade revogada for a
única declarada." (NR)

"Art. 47-A. O Ibama implementará, até 1º de janeiro de
2020, nova sistematização para identificação de pessoas físicas e
jurídicas sujeitas à apresentação do Ato Declaratório Ambiental -

ADA." (NR)
Art. 2º O Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 2013,

passa a vigorar com a redação do Anexo I desta Instrução
Normativa.

Art. 3º O Anexo II da Instrução Normativa nº 6, de 2013,
passa a vigorar com a redação do Anexo II desta Instrução
Normativa.

Art. 4º Revogam-se:
I - o inciso V do art. 15 e o § 5º do art. 33, ambos da

Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013, publicada no
D.O.U. de 11 de abril de 2013;

II - a Instrução Normativa nº 1, de 31 de janeiro de 2014,
publicada no D.O.U. de 3 de fevereiro de 2014;

III - a Instrução Normativa nº 5, de 20 de março de 2014,
publicada no D.O.U. de 21 de março de 2014;

IV - a Instrução Normativa nº 18, de 19 de dezembro de
2014, publicada no D.O.U. de 22 de dezembro de 2014;

V - a Instrução Normativa nº 1, de 16 de janeiro de 2015,
publicada no D.O.U. de 19 de janeiro de 2015; e

VI - a Instrução Normativa nº 6, de 13 de outubro de
2016, publicada no D.O.U. de 14 de outubro de 2016.

Art. 5º Esta instrução normativa entra em vigor em 29 de
junho de 2018.

ANEXO I

. ATIVIDADES POTENCIALMENTE POLUIDORAS E UTILIZADORAS DE RECURSOS AMBIENTAIS

. C AT E G O R I A CÓDIGO DESCRIÇÃO Pessoa jurídica Pessoa física

. Extração e Tratamento de
Minerais

1 - 1 Pesquisa mineral com guia de utilização Sim Sim

. 1 - 2 Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento Sim Sim

. 1 - 3 Lavra subterrânea com ou sem beneficiamento Sim Não

. 1 - 4 Lavra garimpeira Sim Sim

. 1 - 7 Lavra garimpeira - Decreto nº 97.507/1989 Sim Sim

. 1 - 5 Perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural Sim Não

. Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos 2 - 1 Beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a extração Sim Não

. 2 - 2 Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico,
cimento, gesso, amianto, vidro e similares

Sim Não

. Indústria Metalúrgica 3 - 1 Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos Sim Não

. 3 - 2 Produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento de
superfície, inclusive galvanoplastia

Sim Não

. 3 - 3 Metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro Sim Não

. 3 - 4 Produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície,
inclusive galvanoplastia

Sim Não

. 3 - 5 Relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas Sim Não

. 3 - 6 Produção de soldas e anodos Sim Não

. 3 - 7 Metalurgia de metais preciosos Sim Não

. 3 - 12 Metalurgia de metais preciosos - Decreto nº 97.634/1989 Sim Não

. 3 - 8 Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas Sim Não

. 3 - 9 Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia Sim Não

. 3 - 10 Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície,
inclusive galvanoplastia

Sim Não

. 3 - 11 Têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície Sim Não

. Indústria Mecânica 4 - 1 Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de
superfície

Sim Não

. Indústria de Material Elétrico,
Eletrônico e Comunicações

5 - 1 Fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores Sim Não

. 5 - 2 Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática Sim Não

. 5 - 4 Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática - Lei nº
12.305/2010: art. 33, V

Sim Não

. 5 - 3 Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos Sim Não

. Indústria de Material de Transporte 6 - 1 Fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios Sim Não

. 6 - 2 Fabricação e montagem de aeronaves Sim Não

. 6 - 3 Fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes Sim Não

. Indústria de Madeira 7 - 1 Serraria e desdobramento de madeira Sim Não

. 7 - 2 Preservação de madeira Sim Não

. 7 - 3 Fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada Sim Não

. 7 - 4 Fabricação de estruturas de madeira e móveis Sim Não

. Indústria de Papel e Celulose 8 - 1 Fabricação de celulose e pasta mecânica Sim Não
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. 8 - 2 Fabricação de papel e papelão Sim Não

. 8 - 3 Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada Sim Não

. Indústria de Borracha 9 - 1 Beneficiamento de borracha natural Sim Não

. 9 - 3 Fabricação de laminados e fios de borracha Sim Não

. 9 - 4 Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex Sim Não

. 9 - 5 Fabricação de câmara de ar Sim Não

. 9 - 6 Fabricação de pneumáticos Sim Não

. 9 - 7 Recondicionamento de pneumáticos Sim Não

. Indústria de Couros e Peles 10 - 1 Secagem e salga de couros e peles Sim Não

. 10 - 2 Curtimento e outras preparações de couros e peles Sim Não

. 10 - 3 Fabricação de artefatos diversos de couros e peles Sim Não

. 10 - 4 Fabricação de cola animal Sim Não

. Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos 11 - 1 Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos Sim Não

. 11 - 2 Fabricação e acabamento de fios e tecidos Sim Não

. 11 - 3 Tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos Sim Não

. 11 - 4 Fabricação de calçados e componentes para calçados Sim Não

. Indústria de Produtos de Matéria Plástica 12 - 1 Fabricação de laminados plásticos Sim Não

. 12 - 2 Fabricação de artefatos de material plástico Sim Não

. Indústria do Fumo 13 - 1 Fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo Sim Não

. Indústrias Diversas 14 - 1 Usinas de produção de concreto Sim Não

. 14 - 2 Usinas de produção de asfalto Sim Não

. Indústria Química 15 - 1 Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos Sim Não

. 15 - 17 Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - PI nº 292/1989: art. 1º Sim Não

. 15 - 20 Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - Lei nº 9.976/2000 Sim Não

. 15 - 21 Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - Resolução CONAMA nº 463/2014 /
Resolução CONAMA nº 472/2015

Sim Não

. 15 - 2 Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da
madeira

Sim Não

. 15 - 23 Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira
- Resolução CONAMA nº 362/2005: art. 2º, XIV

Sim Não

. 15 - 3 Fabricação de combustíveis não derivados de petróleo Sim Não

. 15 - 4 Produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares,
da destilação da madeira

Sim Não

. 15 - 5 Fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos Sim Não

. 15 - 6 Fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e
artigos pirotécnicos

Sim Não

. 15 - 7 Recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais Sim Não

. 15 - 8 Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos Sim Não

. 15 - 9 Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungi-
cidas

Sim Não

. 15 - 10 Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes Sim Não

. 15 - 11 Fabricação de fertilizantes e agroquímicos Sim Não

. 15 - 12 Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários Sim Não

. 15 - 13 Fabricação de sabões, detergentes e velas Sim Não

. 15 - 14 Fabricação de perfumarias e cosméticos Sim Não

. 15 - 15 Produção de álcool etílico, metanol e similares Sim Não

. Indústria de Produtos Alimentares e Bebida 16 - 1 Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares Sim Não

. 16 - 2 Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal Sim Não

. 16 - 15 Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal - Instrução Nor-
mativa nº 7/2015: art. 3º, IX

Sim Não

. 16 - 3 Fabricação de conservas Sim Não

. 16 - 4 Preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados Sim Não

. 16 - 5 Beneficiamento e industrialização de leite e derivados Sim Não

. 16 - 6 Fabricação e refinação de açúcar Sim Não

. 16 - 7 Refino e preparação de óleo e gorduras vegetais Sim Não

. 16 - 8 Produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação Sim Não

. 16 - 9 Fabricação de fermentos e leveduras Sim Não

. 16 - 10 Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais Sim Não

. 16 - 11 Fabricação de vinhos e vinagre Sim Não

. 16 - 12 Fabricação de cervejas, chopes e maltes Sim Não

. 16 - 13 Fabricação de bebidas não-alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação e águas minerais Sim Não

. 16 - 14 Fabricação de bebidas alcoólicas Sim Não

. Serviços de Utilidade 17 - 1 Produção de energia termoelétrica Sim Sim

. 17 - 59 Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, "f",
"k"

Sim Não

. 17 - 60 Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei nº 12.305/2010: art. 3º,
XIV

Sim Não

. 17 - 57 Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Decreto nº 7.404/2010: art. 36 Sim Não

. 17 - 58 Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei nº 12.305/2010: art. 3º,
VIII

Sim Não

. 17 - 4 Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles prove-
nientes de fossas

Sim Não

. 17 - 61 Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, I Sim Não

. 17 - 62 Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, II Sim Não

. 17 - 63 Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, III Sim Não

. 17 - 64 Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, "g" Sim Não

. 17 - 65 Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, "h" Sim Não

. 17 - 66 Disposição de resíduos especiais: Protocolo de Montreal Sim Não

. 17 - 5 Dragagem e derrocamentos em corpos d'água Sim Não

. 17 - 67 Recuperação de áreas degradadas Sim Sim

. 17 - 68 Recuperação de áreas contaminadas Sim Não

. Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio 18 - 1 Transporte de cargas perigosas Sim Sim

. 18 - 74 Transporte de cargas perigosas - Lei nº 12.305/2010 Sim Não

. 18 - 14 Transporte de cargas perigosas - Resolução CONAMA nº 362/2005 Sim Não

. 18 - 83 Transporte de cargas perigosas - Lei Complementar nº 140/2011: art. 7º, XIV, "g" Sim Sim

. 18 - 2 Transporte por dutos Sim Não

. 18 - 3 Marinas, portos e aeroportos Sim Não

. 18 - 4 Terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos Sim Não

. 18 - 5 Depósito de produtos químicos e produtos perigosos Sim Não

. 18 - 80 Depósito de produtos químicos e produtos perigosos - Lei nº 12.305/2010 Sim Não

Licitações
Realce

Licitações
Realce

Licitações
Realce

Licitações
Realce
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. 18 - 7 Comércio de produtos químicos e produtos perigosos Sim Não

. 18 - 8 Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Decreto nº 97.634/1989 Sim Não

. 18 - 10 Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Protocolo de Montreal Sim Sim

. 18 - 13 Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 362/2005 Sim Não

. 18 - 17 Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Convenção de Estocolmo / PI nº 292/1989 Sim Não

. 18 - 64 Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 463/2014 / Resolução
CONAMA nº 472/2015

Sim Não

. 18 - 66 Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Lei nº 7.802/1989 Sim Não

. 18 - 79 Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Decreto nº 875/1993 Sim Não

. 18 - 81 Comércio de produtos químicos e produtos perigosos - Resolução CONAMA nº 401/2008 Sim Não

. 18 - 6 Comércio de combustíveis e derivados de petróleo Sim Não

. Tu r i s m o 19 - 1 Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos Sim Não

. Uso de recursos naturais 20 - 60 Silvicultura - Lei nº 12.651/2012: art. 35, §§ 1º, 3º Sim Sim

. 20 - 61 Silvicultura - Lei nº 12.651/2012: art. 35, § 1º Sim Sim

. 20 - 2 Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais Sim Sim

. 20 - 63 Exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais - Instrução Normativa IBAMA nº
21/2014: 7º, II

Sim Sim

. 20 - 23 Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre - Instrução
Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, VII

Sim Não

. 20 - 25 Atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre - Instrução
Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, X

Sim Não

. 20 - 5 Utilização do patrimônio genético natural Sim Sim

. 20 - 6 Exploração de recursos aquáticos vivos Sim Sim

. 20 - 54 Exploração de recursos aquáticos vivos - Lei nº 11.959/2009: art. 2º, II Sim Sim

. 20 - 21 Importação ou exportação de fauna nativa brasileira Sim Sim

. 20 - 22 Importação ou exportação de flora nativa brasileira Sim Sim

. 20 - 26 Introdução de espécies exóticas, exceto para melhoramento genético vegetal e uso na agricultura Sim Sim

. 20 - 35 Introdução de espécies geneticamente modificadas previamente identificadas pela CTNBio como
potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente

Sim Sim

. 20 - 37 Uso da diversidade biológica pela biotecnologia em atividades previamente identificadas pela CTNBio
como potencialmente causadoras de significativa degradação do meio ambiente

Sim Não

. Atividades sujeitas a controle e fiscalização ambiental não
relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981

21 - 51 Formulação de produtos biorremediadores - Resolução CONAMA nº 463/2014 Sim Não

. 21 - 66 Produção de agrotóxicos de agentes biológicos e microbiológicos de controle - Lei nº 7.802/1989 Sim Não

. 21 - 5 Experimentação com agroquímicos - Lei nº 7.802/1989 Sim Não

. 21 - 47 Aplicação de agrotóxicos e afins - Lei nº 7.802/1989 Sim Sim

. 21 - 46 Controle de plantas aquáticas - Resolução CONAMA nº 467/2015 Sim Sim

. 21 - 35 Geração de energia hidrelétrica - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Sim

. 21 - 36 Geração de energia eólica e de outras fontes alternativas - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Sim

. 21 - 34 Transmissão de energia elétrica - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 21 - 37 Distribuição de energia elétrica - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 21 - 33 Estações de tratamento de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 21 - 30 Operação de rodovia - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 21 - 31 Operação de hidrovia - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 21 - 32 Operação de aeródromo - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 21 - 40 Comércio exterior de resíduos controlados - Decreto nº 875/1993 Sim Não

. 21 - 41 Importação de lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista - Lei nº
12.305/2010

Sim Não

. 21 - 45 Importação de pneus e similares - Resolução CONAMA nº 416/2009 Sim Sim

. 21 - 43 Importação de veículos automotores para uso próprio - Lei nº 8.723/1993 Sim Sim

. 21 - 44 Importação de veículos automotores para fins de comercialização - Lei nº 8.723/1993 Sim Não

. 21 - 42 Importação de eletrodomésticos - Resolução CONAMA nº 20/1994 Sim Não

. 21 - 3 Utilização técnica de substâncias controladas - Protocolo de Montreal Sim Sim

. 21 - 49 Transporte de produtos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 36 Sim Sim

. 21 - 50 Armazenamento de produtos florestais - Lei nº 12.651/2012: art. 35, § 2º Sim Não

. 21 - 67 Comércio atacadista de madeira, de lenha e de outros produtos florestais - Lei nº 12.651/2012: art.
37

Sim Não

. 21 - 68 Comércio varejista de madeira, de lenha e de outros produtos florestais - Lei nº 12.651/2012: art.
37

Sim Não

. 21 - 48 Consumo industrial de madeira, de lenha e de carvão vegetal - Lei nº 12.651/2012: art. 34 Sim Não

. 21 - 64 Exportação de carvão vegetal de espécies exóticas - Instrução Normativa IBAMA nº 15/2011: art. 2º,
§ 1º

Sim Não

. 21 - 69 Comercialização de recursos pesqueiros - Lei nº 11.959/2009: art. 3º, X; art. 31 Sim Não

. 21 - 70 Revenda de organismos aquáticos vivos ornamentais - Lei nº 11.959/2009: art. 3º, X; art. 31 Sim Não

. 21 - 52 Centro de triagem de fauna silvestre - Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, I Sim Não

. 21 - 54 Centro de reabilitação de fauna silvestre nativa - Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, II Sim Não

. 21 - 71 Revenda de animais vivos de fauna silvestre - Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, III Sim Não

. 21 - 72 Comércio de partes, produtos e subprodutos de fauna silvestre - Instrução Normativa IBAMA nº
7/2015: art. 3º, IV

Sim Não

. 21 - 56 Criação científica de fauna silvestre para fins de conservação - Instrução Normativa IBAMA nº
7/2015: art. 3º, V

Sim Sim

. 21 - 55 Criação científica de fauna silvestre para fins de pesquisa - Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015:
art. 3º, VI

Sim Não

. 21 - 53 Manutenção de fauna silvestre - Instrução Normativa IBAMA nº 7/2015: art. 3º, VIII Sim Sim

. 21 - 57 Importação ou exportação de fauna silvestre exótica - Portaria IBAMA nº 93/1998: art. 3º Sim Sim

. 21 - 59 Manejo de fauna sinantrópica - Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006: art. 4, § 2º Sim Sim

. 21 - 58 Manejo de fauna exótica invasora - Instrução Normativa IBAMA nº 141/2006: art. 4, § 2º Sim Sim

. 21 - 60 Criação de passeriformes silvestres nativos - Instrução Normativa IBAMA nº 10/2011 Não Sim

. 21 - 62 Manutenção de área passível de Ato Declaratório Ambiental - Lei nº 6.938/1981: art. 17-O Sim Sim

. Atividades sujeitas a controle e fiscalização ambiental não
relacionadas no Anexo VIII da Lei nº 6.938/1981 - Obras civis

22 - 1 Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 22 - 2 Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 22 - 3 Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 22 - 4 Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 22 - 5 Abertura de barras, embocaduras e canais - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 22 - 6 Transposição de bacias hidrográficas - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10 Sim Não
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ANEXO II

. IMPEDITIVOS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO CTF/APP

. 1 CTF/APP - Comprovante de Inscrição inativo.

. 2 CTF/APP - falta declaração de data de constituição.

. 3 CTF/APP - falta declaração de atividade.

. 4 CTF/APP - falta declaração de porte.

. 5 CTF/APP - declaração inconsistente de dados, conforme auditagem.

. 6 CTF/AIDA - impeditivo de emissão no CTF/AIDA.

. 7 RAPP - falta de entrega de relatório anual (Lei nº 6.938/1981: art. 17-C).

. 8 PROTOCOLO DE MONTREAL - falta de entrega do Relatório Anual.

. 9 AGROTÓXICOS - falta de entrega do Relatório Semestral de Agrotóxicos.

. 10 DOF - falta de confirmação de recebimento.

. 11 DOF - bloqueio no sistema.

. 12 SISPASS - vistoria presencial não realizada.

. 13 OGM - falta de licença do CTNBio.

SUELY MARA VAZ GUIMARAES DE ARAUJO

INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 12, DE 13 DE ABRIL DE 2018

Institui o Regulamento de Enquadramento
de pessoas físicas e jurídicas no Cadastro
Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras
de Recursos Ambientais.

A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS
RENOVÁVEIS (IBAMA), no uso das atribuições que lhe
conferem o artigo 23, incisos V e VIII, do Anexo I do Decreto nº
8.973, de 24 de janeiro de 2017 (Estrutura Regimental do
IBAMA), publicado no D.O.U. de 25 de janeiro de 2017; e o
artigo 130, inciso VI, do Anexo I da Portaria Ibama nº 14, de 29
de junho de 2017, publicada no D.O.U. do dia subsequente; e
considerando o contido nos processos nº 02001.007590/2012-69 e
nº 02001.107781/2017-344, resolve:

Art. 1º Instituir o Regulamento de Enquadramento de
pessoas físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais - RE-CTF/APP, nos termos do ANEXO.

Art. 2º Esta Instrução Normativa entra em vigor em 29 de
junho de 2018.

ANEXO
REGULAMENTO DE ENQUADRAMENTO DE

PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO CTF/APP
PARTE 1 - DO REGULAMENTO
1.1. Introdução
1.1.1. O Regulamento de Enquadramento de pessoas

físicas e jurídicas no Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais -

RE-CTF/APP constitui-se em instrumento normativo de
identificação de correspondência entre atividades e respectivas
descrições sob a ótica da legislação ambiental, especialmente da
Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA.

1.1.2. Conforme Instrução Normativa Ibama nº 6, de 15
de março de 2013 (e alterações), enquadramento de atividade é a
identificação de correspondência entre a atividade exercida pela
pessoa física ou jurídica e as respectivas categorias e descrições de
atividades sujeitas a registro no CTF/APP, nos termos do Anexo I
e do Regulamento de Enquadramento de pessoas físicas e jurídicas
no CTF/APP - RE-CTF/APP.

1.1.3. O RE-CTF/APP visa otimizar os recursos
disponíveis para o controle e fiscalização ambiental que se
utilizem do CTF/APP, um dos instrumentos da PNMA, na
identificação primária de pessoas físicas e jurídicas que exerçam
atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
ambientais.

1.1.4. Adota-se, como guia essencial, uma Ficha Técnica
de Enquadramento - FTE para cada descrição de atividade do
CTF/APP, tanto para aquelas previstas no Anexo VIII da Lei nº
6.938, de 31 de agosto de 1981 (e alterações), como para outras
estabelecidas por outros normativos ambientais.

1.2. Escopo de aplicação
1.2.1. Usuários externos
1.2.1.1. Para usuários externos, aplica-se o RE-

CTF/APP:
na identificação, por pessoas físicas e jurídicas, de

atividades por eles exercidas e das quais decorra obrigação de
inscrição no CTF/APP para declaração dessas atividades;

no cumprimento, por pessoas físicas e jurídicas, de
notificações administrativas referentes à obrigação de inscrição, de
declaração de atividades, ou de entrega de relatórios ambientais;

em subsídio à elaboração de editais de licitações públicas
e privadas;

na verificação, por terceiros interessados, de atividades
declaradas por pessoas físicas e jurídicas no CTF/APP, quando
obrigadas à inscrição nesse Cadastro, especialmente:

em processos de licitações públicas e privadas; e
em procedimentos de certificação ambiental de segunda e

de terceira parte.
1.2.2. Usuários internos
1.2.2.1. Para usuários internos, aplica-se o RE-CTF/APP:
na elaboração e revisão de normativos ambientais que

regulamentem o exercício de atividades potencialmente poluidoras
e utilizadoras de recursos ambientais, no âmbito federal de
competências das respectivas áreas gestoras no Ibama;

na verificação de atividades declaradas por usuários
externos, no curso de procedimentos autorizativos e de
licenciamento ambiental realizados pelo Ibama;

na caracterização de eventual infração administrativa
ambiental:

por inexistência de inscrição;
por omissão de declaração de atividade;
por omissão de entrega de relatórios ambientais;
na especificação e registro de atividades do CTF/APP, em

procedimento de cadastramento de ofício.

1.3. Regras do RE-CTF/APP
1.3.1. Ficha Técnica de Enquadramento
1.3.1.1. A Ficha Técnica de Enquadramento - FTE é o

formulário eletrônico que contém as descrições para
enquadramento de atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos ambientais.

1.3.1.2. Para cada atividade constante do Anexo I da
Instrução Normativa Ibama nº 6, de 2013, corresponderá uma
FTE.

1.3.1.3. Cada FTE será instruída em processo eletrônico
específico, com as aprovações:

da Coordenação de Avaliação e Instrumentos de Qualidade
Ambiental;

da Coordenação-Geral de Gestão da Qualidade
Ambiental;

da Diretoria de Qualidade Ambiental; e
da Presidência do Ibama.
1.3.1.4. Na hipótese de novo versionamento de FTE, o

respectivo processo eletrônico será instruído com nota técnica da
Diretoria de Qualidade Ambiental, que registrará as alterações da
nova versão.

1.3.1.5. Serão disponibilizados no sítio eletrônico do
Ibama na rede mundial de computadores:

o formulário eletrônico de cada FTE, conforme modelo do
APÊNDICE A;

a data de disponibilização de cada versão;
a nota técnica com registro das alterações, na hipótese de

novo versionamento de FTE.
1.3.1.6. Numeração de versões de FTE
1.3.1.6.1. O versionamento de Ficha Técnica de

Enquadramento - FTE é formado por dois números sequenciais,
separados por ponto e com início em "1.0".

1.3.1.6.2. Será alterado o primeiro número sequencial para
o algarismo seguinte e o segundo número sequencial para zero,
quando um novo versionamento implicar em modificação de
obrigatoriedade de inscrição no CTF/APP.

1.3.1.6.3. Será alterado apenas o segundo número
sequencial para o algarismo seguinte, quando um novo
versionamento referir-se:

a correções da FTE;
a atualizações:
de termos e definições; e
de referências normativas.
1.3.1.6.4. A FTE é o guia elementar do RE-CTF/APP,

discriminando os seguintes campos de informações:
Código: informa o código de sistematização da atividade

no sistema CTF/APP;
Descrição: informa a descrição da atividade;
Versão FTE: informa a versão da FTE;
Data: informa a data da versão da FTE;
PP/GU: informa o potencial poluidor e grau de utilização

de recursos ambientais, conforme Lei nº 6.938, de 1981;
Tipo de pessoa:
Pessoa jurídica: informa se a atividade refere-se à

inscrição de pessoa jurídica no CTF/APP;
Pessoa física: informa se a atividade refere-se à inscrição

de pessoa física no CTF/APP;
A descrição compreende: relaciona atividades (ou grupos

de atividades) e tipos de estabelecimentos (ou grupos de
estabelecimentos) que se inserem na descrição de atividade;

Termo de obrigação de inscrição no CTF/APP: "É
obrigada à inscrição no CTF/APP, declarando a atividade cód. nn
- nn, a pessoa [física ou jurídica] que exerça atividade, em caráter
permanente ou eventual, ou constitua empreendimento, conforme
descrições no campo acima.";

A descrição não compreende: relaciona atividades (ou
grupos de atividades) e tipos de estabelecimentos (ou grupos de
estabelecimentos) que não se inserem na descrição de atividade;

Termo de desobrigação de inscrição no CTF/APP: "Não é
obrigada à inscrição no CTF/APP, em razão da atividade cód. nn
- nn, a pessoa [física ou jurídica] que exerça atividade ou constitua
empreendimento, conforme descrições no campo acima." ;

Definições e linha de corte: informa conceitos e linhas de
corte referentes à descrição da FTE;

Classificação Nacional de Atividades Econômicas -
CNAE: informa atividades econômicas ou grupos de atividades
econômicas classificadas pela CNAE, quando aplicáveis à
descrição da FTE:

Agrupamento: informa o nível de agrupamento da
descrição de atividade econômica, conforme estrutura da CNAE;

Código: informa o código CNAE correspondente ao nível
de agrupamento da atividade econômica descrita;

Descrição: informa a descrição da atividade econômica,
conforme nível de agrupamento e respectivo código;

Termo de aplicabilidade da CNAE: "A obrigação de
inscrição, no CTF/APP, não se vincula à Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE, que pode ser utilizada como
referência de enquadramento. ";

Outras atividades do CTF/APP, Cadastros do Ibama e
Relatório Anual de Atividades:

CTF/APP: informa outra atividade do CTF/APP que deva
ser declarada conjuntamente ou indica consulta à relação de
FTE;

CNORP: informa obrigação de inscrição no Cadastro
Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos - CNORP, se
houver;

CTF/AIDA: informa obrigação de inscrição no Cadastro
Técnico Federal de Atividades Instrumentos de Defesa Ambiental
- CTF/AIDA, se houver;

RAPP: informa obrigação de entrega de relatórios do
Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras e
Utilizadoras de Recursos Ambientais - RAPP, conforme Lei nº
6.938, de 1981;

Termo de obrigação de declaração de atividades: "A
declaração de atividades, no CTF/APP, que sejam constantes do
objeto social da empresa ou da inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ não desobriga a pessoa jurídica de
declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras
de recursos ambientais que sejam exercidas pela empresa.";

Observações: registra informações complementares que
sejam relevantes ao enquadramento de atividade;

Referências normativas: relaciona os atos normativos,
especificações técnicas e outras fontes de referência que sejam
relevantes ao enquadramento de atividade.

1.3.1.6.5. Sem prejuízo do que dispõem os itens 1.3.1.5 e
1.3.1.6.4, poderão ser utilizados recursos visuais de formatação e
de auxílio ao enquadramento, na disponibilização do formulário
eletrônico das FTE no sítio eletrônico do Ibama na rede mundial
de computadores.

1.3.2. Termos e definições
1.3.2.1. Na regulamentação de enquadramento e havendo

multiplicidade de órgãos regulatórios do SISNAMA ou da
Administração Pública Federal referentes a uma atividade, o Ibama
integrará - quando possível técnica e ambientalmente - definições
e termos de normas e padrões já existentes, conforme conceitos e
termos relacionados no APÊNDICE B - GLOSSÁRIO.

1.3.2.2. Quando o conceito ou termo reproduzir definição
constante em normatização da Administração Pública Federal ou
em normativo ambiental, a respectiva norma de origem será
discriminada entre parênteses.

1.3.2.3. Quando o conceito ou termo originar-se de
definição constante em normatização da Administração Federal ou
em normativo ambiental, a fundamentação do conceito ou termo
será discriminada entre parênteses, com a expressão "Referente
à/ao".

1.3.2.4. Termos e conceitos sem origem ou referência
normativa são adotados no âmbito do RE-CTF/APP.

1.3.3. Atualizações de normativas
1.3.3.1. Quando alteração de norma que referencie o

enquadramento de atividades do CTF/APP não implicar em
alteração de enquadramento, a atualização do normativo é
incorporada automaticamente ao presente RE-CTF/APP, em
especial no caso:

de Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
CONAMA;

de Resolução da Comissão Nacional da Biodiversidade -
CONABIO;

de Instrução Normativa do Ministério do Meio Ambiente
- MMA;

da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas
de Extinção;

da Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção;

da Lista Nacional Oficial de Espécies da Fauna
Ameaçadas de Extinção - Peixes e Invertebrados Aquáticos;

de Instrução Normativa do Ibama;
de Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas

Técnicas - ABNT; e
de regulamento para transporte de produtos perigosos do

Ministério da Marinha e da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT.

PARTE 2 - DO ENQUADRAMENTO
2.1. Regras gerais de enquadramento
2.1.1. Enquadramento por tipo de pessoa
2.1.1.1. Para enquadramento de atividades no CTF/APP, as

pessoas físicas e jurídicas observarão o tipo de pessoa por
atividade, conforme especificação nas FTE,

2.1.1.2. Para enquadramento em atividade cujo exercício é
restrito a pessoas jurídicas no CTF/APP, é necessário o prévio
atendimento ao disposto no art. 967 da Lei nº 10.406, de janeiro
de 2002, referente à obrigatoriedade de Registro Público de
Empresas Mercantis.

2.1.1.3. Não é passível de enquadramento:
a pessoa física em atividade restrita à pessoa jurídica; e
a pessoa jurídica em atividade restrita à pessoa física.
2.1.2. Enquadramento em mais de uma atividade
2.1.2.1. A pessoa física e jurídica deverá declarar, no

CTF/APP, tantas atividades quantos forem os resultados positivos
de enquadramento.

Licitações
Realce
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2.1.2.2. Na relação de atividades do CTF/APP, existem
atividades com detalhe especificativo de descrição. O detalhe
especificativo advém de normativa ambiental que determina a
individualização da identificação do ator no CTF/APP, para fins de
controle e fiscalização ambiental específicos.

2.1.2.3. Nos casos em que houver detalhe especificativo, a
pessoa física ou jurídica que exerça:

tanto a atividade da descrição, como a atividade com
detalhe especificativo, deverá enquadrar-se em ambas atividades;

exclusivamente atividade com detalhe especificativo,
deverá enquadrar-se somente nessa atividade.

2.1.3. Referência de enquadramento CNAE
2.1.3.1. Importante referência de enquadramento de

pessoas jurídicas no CTF/APP, a Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE relaciona atividades pelas quais as
empresas são diferenciadas pela Administração Pública e para
diversos fins, inclusive de inscrição no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB.

2.1.3.2. Contudo, a estrutura de classificação de atividades
potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos ambientais,
nos termos da PNMA e de outras normativas ambientais, nem
sempre encontram correspondência, direta ou indireta, com a
CNAE.

2.1.3.3. Desse modo, somente nas atividades em que a
CNAE pode auxiliar no enquadramento, as respectivas FTE
apresentam relação de atividades econômicas da CNAE como
parâmetro de enquadramento.

2.1.3.4. As atividades CNAE relacionadas nas FTE
referem-se a atividades econômicas às quais corresponde atividade
do CTF/APP, na forma especificada em cada FTE.

2.1.3.5. O registro, no objeto social da empresa ou na
inscrição do CNPJ, de outras atividades CNAE que não constem
das FTE não implica em desobrigação de inscrição no CTF/APP,
quando o estabelecimento também exercer atividades na forma
especificada em uma ou mais FTE.

2.1.3.6. A declaração de atividades, no CTF/APP, que
sejam constantes do objeto social da empresa ou na inscrição no
CNPJ, não desobriga a pessoa jurídica de declarar, na forma da
respectiva FTE, outras atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos ambientais que sejam exercidas pela
empresa.

2.2. Licenciamento ambiental
2.2.1. São passíveis de enquadramento, no CTF/APP, as

atividades que estiverem descritas no Anexo I da Instrução
Normativa Ibama nº 6, de 2013, observando-se a legislação
referente ao licenciamento ambiental de atividades e
empreendimentos potencialmente poluidores e utilizadores de
recursos ambientais.

2.2.2. As pessoas físicas e jurídicas obrigadas a
licenciamento ambiental deverão observar as atividades licenciadas,
bem como outras atividades potencialmente poluidoras e

utilizadoras de recursos ambientais que estiverem previstas em
condicionantes das Licenças Ambientais, especialmente:

I. de exploração e manejo de fauna;
II. de exploração e manejo de flora;
III. de exploração e manejo de fauna e flora.
2.2.3. Os empreendimentos sujeitos ao licenciamento

ambiental regido pela Resolução CONAMA nº 237, de 19 de
dezembro de 1997, estão adstritos ao regime de licenciamento
trifásico (Licença Prévia, Licença de Instalação e de Operação),
cuja emissão, denominação ou aglutinação de fases pode ser
variável.

2.2.3.1 Conforme art. 31-A da Instrução Normativa Ibama
nº 184, de 17 de julho de 2008 (e alterações), uma vez emitida a
Licença Ambiental de Instalação (ou outra licença equivalente), o
empreendedor declarará as atividades potencialmente poluidoras e
utilizadoras de recursos ambientais exercidas, nos termos
estabelecidos na Instrução Normativa Ibama nº 6, de 2013, e neste
Regulamento.

2.2.3.2. Conforme art. 35-A da Instrução Normativa Ibama
nº 184, de 2008, uma vez emitida a Licença Ambiental de
Operação, o empreendedor atualizará, no que couber, a declaração
de atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
ambientais exercidas, nos termos estabelecidos na Instrução
Normativa Ibama nº 6, de 2013, e neste Regulamento.

2.2.4. O APÊNDICE C - CTF/APP E LICENCIAMENTO
AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS representa a correlação
entre atividades potencialmente poluidoras e as fases de Licença
de Instalação e Licença de Operação de empreendimentos.

2.2.5. Ainda, são passíveis de enquadramento, no
CTF/APP, as atividades relacionadas no Anexo I da Instrução
Normativa nº 6, de 2013, e sujeitas a autorização ambiental,
concessão ambiental, permissão ambiental ou a qualquer outro ato
administrativo, emitido por órgão ambiental competente, que
constitua aprovação para exercício de atividade potencialmente
poluidora e utilizadora de recursos ambientais.

2.2.6. Não são passíveis de enquadramento, no CTF/APP,
as atividades que não estiverem relacionadas no Anexo I da
Instrução Normativa Ibama nº 6, de 2013, e sob controle e
fiscalização ambiental por força de legislação exclusivamente
distrital, estadual ou municipal.

2.3. Infrações ambientais referentes ao enquadramento
2.3.1. Enquadramento positivo de atividade, sem inscrição

no CTF/APP
2.3.1.1. Quando houver omissão de inscrição no CTF/APP,

a pessoa física ou jurídica está sujeita à apuração de infração
ambiental, conforme art. 70 da Lei nº 9.605, de 1988, e art. 76 do
Decreto nº 6.514, de 2008, por infração contra a Administração
Ambiental: deixar de se inscrever no Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais, sem prejuízo das sanções previstas nos arts. 7º e 8º da
Instrução Normativa Ibama nº 17, de 30 de dezembro de 2011.

2.3.1.2. Para regularização, conforme Instrução Normativa
Ibama nº 6, de 2013, a pessoa física ou jurídica deverá consultar
as FTE deste Regulamento.

2.3.1.3. A pessoa física ou jurídica que tiver exercido a
atividade de forma eventual, também deverá se inscrever no
CTF/APP para regularização:

de declaração de atividade e respectivas datas de início e
de término; e

quando for o caso, de entrega do Relatório Anual de
Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos
Ambientais - RAPP.

2.3.2. Enquadramento positivo de atividade, com inscrição
ativa no CTF/APP e omissão de declaração do exercício de
atividade

2.3.2.1. Quando houver omissão de declaração de
atividades em inscrição ativa no CTF/APP, a pessoa física ou
jurídica está sujeita à apuração de infração ambiental, conforme
art. 70 da Lei nº 9.605, de 1988, e art. 82 do Decreto nº 6.514,
de 2008, por infração contra a Administração Ambiental:
apresentar informação parcialmente omissa em sistema oficial de
controle, o CTF/APP, sem prejuízo da sanção prevista no art. 8º da
Instrução Normativa Ibama nº 17, de 30 de dezembro de 2011.

2.3.2.2. Para regularização, conforme Instrução Normativa
Ibama nº 6, de 2013, a pessoa física ou jurídica deverá consultar
as FTE deste Regulamento, declarando as atividades omitidas.

2.3.2.3. A pessoa física ou jurídica que tiver exercido a
atividade omitida de forma eventual, deverá:

declarar a atividade e respectivas datas de início e de
término; e

quando for o caso, entregar o RAPP.
2.3.3. Enquadramento positivo de atividade, com inscrição

inativa no CTF/APP
2.3.3.1. Quando houver inscrição inativa no CTF/APP e

omissão de declaração de atividade em exercício, a pessoa física
ou jurídica está sujeita à apuração de infração ambiental, conforme
art. 70 da Lei nº 9.605, de 1988, e art. 82 do Decreto nº 6.514,
de 2008, por infração contra a Administração Ambiental: prestar
informação enganosa em sistema oficial de controle, o CTF/APP,
por ação ou omissão, sem prejuízo das sanções previstas nos arts.
7º e 8º da Instrução Normativa Ibama nº 17, de 30 de dezembro
de 2011.

2.3.3.2. Para regularização, conforme Instrução Normativa
Ibama nº 6, de 2013, a pessoa física ou jurídica deverá consultar
as FTE deste Regulamento, e reativar a inscrição, declarando as
atividades exercidas.

2.3.3.3. A pessoa física ou jurídica que tiver exercido a
atividade de forma eventual, também deverá reativar a inscrição no
CTF/APP para regularização:

declarando atividades e respectivas datas de início e de
término;

quando for o caso, entregando o RAPP; e
encerrando a inscrição.

APÊNDICE A - MODELO DO FORMULÁRIO ELETRÔNICO DE FTE

. Ministério do Meio Ambiente
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais

. FICHA TÉCNICA DE ENQUADRAMENTO

. Código: nn
-
nn

Descrição:

. Versão FTE: Data:

. PP/GU: Tipo de
pessoa:

Pessoa
jurídica:

Pessoa física:

. A descrição compreende:

.

. É obrigada à inscrição no CTF/APP, declarando a atividade cód. nn - nn, a pessoa [física ou jurídica] que exerça atividade, em caráter permanente ou eventual, ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

. A descrição não compreende:
(Para descrições com código em parênteses, consulte as respectivas FTE.)

.

. Não é obrigada à inscrição no CTF/APP, em razão da atividade cód. nn - nn, a pessoa [física ou jurídica] que exerça atividade ou constitua empreendimento, conforme descrições no campo acima.

. Definições e linhas de corte:

.

. Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE

. Agrupamento: Código: Descrição:

.

. A obrigação de inscrição, no CTF/APP, não se vincula à Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE, que pode ser utilizada como referência de enquadramento.

. Outras atividades do CTF/APP, Cadastros do Ibama e Relatório Anual de Atividades

. CTF/APP:

. CNORP:

. CTF/AIDA:

. RAPP:

. A declaração de atividades, no CTF/APP, que sejam constantes do objeto social da empresa ou da inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, não desobriga a pessoa jurídica de declarar outras atividades potencialmente poluidoras e utilizadoras de recursos
ambientais que sejam exercidas pela empresa.

. Observações:

.

. Referências normativas:

.
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APÊNDICE B - GLOSSÁRIO
A
Acumulador: consultar Pilha.
Acumulador chumbo-ácido: consultar Bateria de chumbo-

ácido.
Acumulador portátil: consultar Pilha portátil.
Aeródromo: toda área destinada a pouso, decolagem e

movimentação de aeronaves. (Lei nº 7.565/1986: art. 27)
Aeródromo - aeroporto: o aeródromo público, dotado de

instalações e facilidades para apoio de operações de aeronaves e
de embarque e desembarque de pessoas e cargas. (Lei nº
7.565/1986: art. 31, I)

Aeródromo - aeroporto regional: o aeroporto com
movimentação anual de passageiros embarcados e desembarcados
inferior a 800 mil ou a 600 mil passageiros, respectivamente
localizado na região da Amazônia Legal ou nas demais regiões do
País. (Referente à Resolução CONAMA nº 470/2015: art. 2º, I)

Aeródromo - heliponto: o aeródromo destinado
exclusivamente a helicópteros. (Lei nº 7.565/1986: art. 31, II)

Aeródromo - heliporto: o heliponto público, dotado de
instalações e facilidades para apoio de operações de helicópteros e
de embarque e desembarque de pessoas e cargas. (Lei nº
7.565/1986: art. 31, III)

Agente biológico de controle: consultar Agrotóxico -
agente biológico de controle.

Agente de comércio: consultar Comércio - representação
comercial.

Agente microbiológico de controle: consultar Agrotóxico -
agente microbiológico de controle.

Agroquímico: consultar Agrotóxico - agroquímico.
Agrotóxico: o produto e o agente de processos físicos,

químicos ou biológicos, destinado ao uso nos setores de produção,
no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas
pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de
outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos
considerados nocivos. (Lei nº 7.802/1989: art. 2º, I, "a")

Agrotóxico - afim: o produto empregado como
desfolhante, dessecante, estimulador e inibidor de crescimento.
(Lei nº 7.802/1989: art. 2º, I, "b")

Agrotóxico - agente biológico de controle: o organismo
vivo, de ocorrência natural ou obtido por manipulação genética,
introduzido no ambiente para o controle de uma população ou de
atividades biológicas de outro organismo considerado nocivo.
(Instrução Normativa Conjunta SDA/ANVISA/IBAMA nº 2/2006:
art. 1º, § 1º)

Agrotóxico - agente microbiológico de controle: o
microrganismo vivo de ocorrência natural, bem como aquele
resultante de técnicas que impliquem na introdução natural de
material hereditário, excetuando-se os organismos cujo material
genético (ADN/ARN) tenha sido modificado por qualquer técnica
de engenharia genética (OGM). (Instrução Normativa Conjunta
SDA/ANVISA/IBAMA nº 3/2006: art. 1º, § 1º, I)

Agrotóxico agrícola: o agrotóxico destinado ao uso nos
setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de
produtos agrícolas, nas pastagens e nas florestas plantadas
(Referente ao Decreto nº 4.074/2002: art. 5º, I e II)

Agrotóxico - agroquímico: o produto e o agente de
processos químicos, destinado ao uso nos setores de produção, no
armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas
pastagens, na proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de
outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e
industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da
fauna, a fim de preservá-las da ação danosa de seres vivos
considerados nocivos. (Referente à Lei nº 7.802/1989: art. 2º, I)

Agrotóxico - venda aplicada: a operação de
comercialização vinculada à prestação de serviços de aplicação de
agrotóxicos e afins, indicadas em rótulo e bula. (Decreto nº
4.074/2002: art. 1º, XLVI)

Agrotóxico biológico: consultar Agrotóxico - agente
biológico de controle; Agrotóxico - agente microbiológico de
controle.

Agrotóxico bioquímico: o agrotóxico constituído por
substâncias químicas de ocorrência natural com mecanismo de
ação não tóxico, usados no controle de doenças ou pragas como
agentes promotores de processos químicos ou biológicos.
(Instrução Normativa

Conjunta SDA/ANVISA/IBAMA nº 32/2005: art. 2º)
Agrotóxico - componentes: os princípios ativos, os

produtos técnicos, suas matérias-primas, os ingredientes inertes e
aditivos usados na fabricação de agrotóxicos e afins. (Lei nº
7.802/1989: art. 2º, II)

Agrotóxico não-agrícola: o agrotóxico destinado ao uso na
proteção de florestas nativas, outros ecossistemas ou de ambientes
hídricos; ou ao uso em ambientes urbanos e industriais,
domiciliares, públicos ou coletivos, ao tratamento de água e ao uso
em campanhas de saúde pública. (Referente ao Decreto nº
4.074/2002: art. 6º, II; art. 7º, I e IV)

Agrotóxico - pré-mistura: o produto obtido a partir de
produto técnico, por intermédio de processos químicos, físicos ou
biológicos, destinado exclusivamente à preparação de produtos
formulados. (Decreto nº 4.074/2002: art. 1º, XXXI)

Agrotóxico - princípio ativo: o agente químico, físico ou
biológico que confere eficácia aos agrotóxicos e afins. (Decreto nº
4.074/2002: art. 1º, XVII)

Agrotóxico - produto técnico: o produto obtido
diretamente de matérias-primas por processo químico, físico ou
biológico, destinado à obtenção de produtos formulados ou de pré-
misturas e cuja composição contenha teor definido de ingrediente
ativo e impurezas, podendo conter estabilizantes e produtos
relacionados, tais como isômeros. (Decreto nº 4.074/2002: art. 1º,
XXXVII)

Agrotóxico - Registro Especial Temporário - RET: o ato
privativo de órgão federal competente, destinado a atribuir o
direito de utilizar um agrotóxico, componente ou afim para
finalidades específicas em pesquisa e experimentação, por tempo
determinado, podendo conferir o direito de importar ou produzir a
quantidade necessária à pesquisa e experimentação. (Decreto nº
4.074/2002: art. 1º, XLIII)

Agrotóxico semioquímico: o agrotóxico constituído por
substâncias químicas que evocam respostas comportamentais ou
fisiológicas nos organismos receptores e que são empregados com
a finalidade de detecção, monitoramento e controle de uma
população ou de atividade biológica de organismos vivos, podendo
ser classificados, a depender da ação que provocam, intra ou
interespecífica, como feromônios e aleloquímicos, respectivamente.
(Instrução Normativa Conjunta SDA/ANVISA/IBAMA nº 1/2006:
art. 2º)

Água adicionada de sais: a água para consumo humano,
sem adoçantes, aromas ou outros ingredientes, exceto um ou mais
dos seguintes sais: bicarbonato de cálcio, bicarbonato de magnésio,
bicarbonato de potássio, bicarbonato de sódio, carbonato de cálcio,
carbonato de magnésio, carbonato de potássio, carbonato de sódio,
cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, cloreto de potássio, cloreto
de sódio, sulfato de cálcio, sulfato de magnésio, sulfato de
potássio, sulfato de sódio, citrato de cálcio, citrato de magnésio,
citrato de potássio e citrato de sódio. (Referente à Resolução
ANVISA RDC nº 274/2005: ANEXO, 2.2, 5.3.2)

Água mineral natural: a água obtida diretamente de fontes
naturais ou por extração de águas subterrâneas e caracterizada pelo
conteúdo definido e constante de determinados sais minerais,
oligoelementos e outros constituintes considerando as flutuações
naturais. (Referente à Resolução ANVISA RDC nº 274/2005:
ANEXO, 2.1)

Água natural: a água obtida diretamente de fontes naturais
ou por extração de águas subterrâneas e caracterizada pelo
conteúdo definido e constante de determinados sais minerais,
oligoelementos e outros constituintes, em níveis inferiores aos
mínimos estabelecidos para água mineral natural, podendo ter
flutuações naturais. (Referente à Resolução ANVISA RDC nº
274/2005: ANEXO, 2.2)

Aguardente: consultar Bebida alcoólica - aguardente.
Aguadente de vinho: consultar Bebida alcoólica -

aguardente de vinho.
Aquariofilia: consultar Fauna - aquariofilia.
Aquicultura: consultar Fauna - aquicultura.
Arac: consultar Bebida alcoólica - arac.
Área alagada de reservatório de usina hidrelétrica: a área

inundada para fins de constituição de reservatório de usina
hidrelétrica, correspondente ao nível máximo operativo normal do
reservatório, autorizada pelo Poder Público. (Referente à Lei nº
12.651/2012: art. 62)

Área coberta com floresta nativa: a área na qual o
proprietário protege as florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, onde o proprietário
conserva a vegetação primária - de máxima expressão local, com
grande diversidade biológica, e mínimos efeitos de ações humanas,
bem como a vegetação secundária - resultante dos processos
naturais de sucessão, após supressão total ou parcial da vegetação
primária por ações humanas ou causas naturais (Referente à Lei nº
11.428/2006; Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB).

Área de interesse ecológico: a área que, mediante ato
declaratório do órgão ambiental competente, seja destinada à
proteção dos ecossistemas, e que ampliem as restrições de uso
previstas para as Área de Preservação Ambiental - APP e Reserva
Legal - RL. (Referente à Lei nº 9.393/1996: art. 10, II, "b",
"c")

Área de Preservação Permanente - APP a área protegida,
coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica
e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora,
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.
(Lei nº 12.651/2012: art. 3º, II)

Área de servidão ambiental: a área de uso limitado
destinada à preservação, conservação ou recuperação de recursos
ambientais, mediante delimitação espacial instituída por
instrumento público, instrumento particular ou termo
administrativo firmado perante órgão integrante do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA. (Referente à Lei nº
6.938/1981: art. 9º-A)

Armazenagem: consultar Terminal - armazenagem.
Atividade auxiliar: a atividade de apoio administrativo ou

técnico, exercida no âmbito da empresa, voltada à criação das
condições necessárias para o exercício de suas atividades principal
e secundárias e desenvolvida para sere intencionalmente consumida
dentro da empresa. Os exemplos mais comuns de atividades
auxiliares são: as funções de gestão gerencial e administrativa; o
transporte próprio; os serviços de manutenção de prédios,
máquinas e equipamentos; o armazenamento próprio; compras e
promoção de vendas; limpeza; segurança; informática. (Resolução
CONCLA nº 1/2008: ANEXO ÚNICO)

Atividade poluidora: a atividade utilizadora de recursos
ambientais que - direta ou indiretamente, efetiva ou potencialmente
- altera de forma adversa o meio ambiente por prejudicar a saúde,
a segurança e o bem-estar da população; cria condições adversas
às atividades sociais e econômicas; afeta desfavoravelmente a
biota; afeta as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
ou lança matérias ou energia em desacordo com os padrões
ambientais estabelecidos. (Referente à Lei nº 6.938/1981: art. 2º,
V; art. 3º, II, III; art. 10)

Atividade principal: a atividade de produção de bens ou
serviços, destinada a terceiros, que traz maior contribuição para a
geração do valor adicionado da unidade de produção; como prática
geral, toma-se a receita operacional da atividade como
aproximação do conceito de valor adicionado. No caso das
entidades sem fins lucrativos, é a atividade de maior representação
da função social da entidade. (Resolução CONCLA nº 1/2008:
ANEXO ÚNICO)

Atividade secundária: a atividade de produção de bens ou
serviços, destinada a terceiros, exercidas na mesma unidade de
produção, além da atividade principal. (Resolução CONCLA nº
1/2008: ANEXO ÚNICO)

Atividade utilizadora de recursos ambientais: a atividade
que utiliza recursos abióticos (a atmosfera, as águas interiores,
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo,
o subsolo, os elementos da biosfera), e recursos bióticos (a fauna,
a flora, os micro-organismos e o patrimônio genético). (Referente
à Lei nº 6.938/1981:art. 2º, II, III; art. 3º, V; ANEXO VIII:
Categoria 20)

B
Bagaceira: consultar Bebida alcoólica - graspa.
Bateria: o acumulador recarregável ou conjunto de pilhas,

interligados em série ou em paralelo. (Resolução CONAMA nº
401/2008: art. 2º, I)

Bateria de chumbo-ácido: a bateria automotiva ou industrial,
na qual o material ativo das placas positivas é constituído por
compostos de chumbo e o das placas negativas essencialmente por
chumbo, sendo o eletrólito uma solução de ácido sulfúrico. (Referente
Resolução CONAMA nº 401/2008: art. 2º, IV)

Bateria portátil: consultar Pilha portátil.
Base individual: a instalação autorizada a operar pela

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP,
cuja propriedade ou posse seja de um único agente autorizado ao
exercício da atividade. (Resolução ANP nº 42/2011: art. 2º, II)

Base compartilhada: a instalação autorizada a operar pela
Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP,
cuja propriedade ou posse seja de mais de um agente autorizado ao
exercício da atividade. (Resolução ANP nº 42/2011: art. 2º, III)

Bebida: o produto de origem vegetal industrializado,
destinado à ingestão humana em estado líquido, sem finalidade
medicamentosa ou terapêutica. (Decreto nº 6.871/2009: art. 2º)

Bebida alcoólica: a bebida com graduação alcoólica acima de
meio por cento em volume até cinquenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius, obtida por processo de fermentação, de
destilação, de retificação ou de mistura. (Referente ao Decreto nº
6.871/2009: art. 12, II)

Bebida alcoólica - aguardente: a bebida com graduação
alcoólica de trinta e oito a cinquenta e quatro por cento em volume,
a vinte graus Celsius, obtida do rebaixamento do teor alcoólico do
destilado alcoólico simples ou pela destilação do mosto fermentado.
(Decreto nº 6.871/2009: art. 51)

Bebida alcoólica - aguardente composta: a bebida com
graduação alcoólica de trinta e oito a cinquenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius, resultante da adição de substância de
origem vegetal ou animal na aguardente ou no destilado alcoólico
simples ou na mistura destes ingredientes alcoólicos. (Decreto nº
6.871/2009: art. 72)

Bebida alcoólica - aguardente de cana: a bebida com
graduação alcoólica de trinta e oito a cinqüenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius, obtida de destilado alcoólico simples
de cana-de-açúcar ou pela destilação do mosto fermentado do caldo
de cana-de-açúcar, podendo ser adicionada de açúcares até seis
gramas por litro, expressos em sacarose. (Decreto nº 6.871/2009: art.
52)

Bebida alcoólica - aguardente de fruta: a bebida com
graduação alcoólica de trinta e seis a cinquenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius, obtida de destilado alcoólico simples
de fruta ou pela destilação de mosto fermentado de fruta. (Decreto nº
6.871/2009: art. 57)

Bebida alcoólica - aguardente de vinho: a bebida com um
teor alcoólico de 36% (trinta e seis por cento) a 54% (cinquenta e
quatro por cento) em volume, a 20ºC (vinte graus Célsius) obtida
exclusivamente de destilados simples de vinho ou por destilação de
mostos fermentados de uva. (Lei nº 7.678/1988: art. 17, § 1º)

Bebida alcoólica - álcool etílico potável de origem agrícola:
o produto com graduação alcoólica mínima de noventa e cinco por
cento em volume, a vinte graus Celsius, obtido pela destilo-retificação
de mosto proveniente unicamente de matéria-prima de origem
agrícola, de natureza açucarada ou amilácea, resultante da
fermentação alcoólica, como também o produto da retificação de
aguardente ou de destilado alcoólico simples. (Decreto nº 6.871/2009:
art. 73)

Bebida alcoólica - álcool vínico: álcool etílico potável de
origem agrícola, com teor alcoólico superior a 95% (noventa e cinco
por cento) em volume, a 20ºC (vinte graus Célsius), o qual é obtido
exclusivamente por destilação e retificação de vinho, de produtos ou
subprodutos derivados da fermentação da uva. (Lei nº 7.678/1988: art.
17, § 5º)

Bebida alcoólica - aperitivo: a bebida com graduação
alcoólica acima de meio a cinquenta e quatro por cento em volume,
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a vinte graus Celsius, que contiver princípio amargo ou aromático,
com características aperitivas ou estimulantes do apetite, obtidas a
partir de extrato de um ou mais vegetais ou parte deles. (Decreto nº
6.871/2009: art. 71)

Bebida alcoólica - aquavit: a bebida com graduação alcoólica
de trinta e cinco a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte
graus Celsius, obtida pela destilação ou redestilação de álcool etílico
potável de origem agrícola, na presença de sementes de alcarávia
(Carum carvi), ou pela aromatização do álcool etílico potável de
origem agrícola, retificado com extrato de sementes de alcarávia,
podendo, em ambos os casos, ser adicionada outra substância vegetal
aromática. (Decreto nº 6.871/2009: art. 65)

Bebida alcoólica - arac: a bebida com graduação alcoólica de
trinta e seis a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus
Celsius, obtida pela adição ao destilado alcoólico simples ou ao
álcool etílico potável de origem agrícola, de extrato de substância
vegetal aromática. (Decreto nº 6.871/2009: art. 56)

Bebida alcoólica - brandy: a bebida com teor alcoólico de
36% (trinta e seis por cento) a 54% (cinqüenta e quatro por cento) em
volume, obtida de destilado alcoólico simples de vinho e/ou
aguardente de vinho, envelhecidos em tonéis de carvalho, ou de outra
madeira de características semelhantes, reconhecida pelo órgão
competente, de capacidade máxima de 600 (seiscentos) litros, por um
período de 6 (seis) meses. (Lei nº 7.678/1988: art. 19)

Bebida alcoólica - cachaça: a denominação típica e exclusiva
da aguardente de cana produzida no Brasil, com graduação alcoólica
de trinta e oito a quarenta e oito por cento em volume, a vinte graus
Celsius, obtida pela destilação do mosto fermentado do caldo de
cana-de-açúcar com características sensoriais peculiares, podendo ser
adicionada de açúcares até seis gramas por litro. (Decreto nº
6.871/2009: art. 53)

Bebida alcoólica - cerveja: a bebida obtida pela fermentação
alcoólica do mosto cervejeiro oriundo do malte de cevada e água
potável, por ação da levedura, com adição de lúpulo. (Decreto nº
6.871/2009: art. 36)

Bebida alcoólica - cerveja, adjunto cervejeiro: a cevada
cervejeira e os demais cereais aptos para o consumo humano,
malteados ou não-malteados, bem como os amidos e açúcares de
origem vegetal. (Decreto nº 6.871/2009: art. 36, § 5º)

Bebida alcoólica - cerveja, chope: a cerveja não submetida a
processo de pasteurização para o envase. (Referente aoDecreto nº
6.871/2009: art. 37, III)

Bebida alcoólica - cerveja, mosto cervejeiro: a solução, em
água potável, de carboidratos, proteínas, glicídios e sais minerais,
resultantes da degradação enzimática dos componentes da matéria-
prima que compõem o mosto. (Decreto nº 6.871/2009: art. 36, §
8º)

Bebida alcoólica - conhaque: a bebida com teor alcoólico de
36% (trinta e seis por cento) a 54% (cinquenta e quatro por cento) em
volume, obtido de destilados simples de vinho, de aguardente de
vinho (envelhecidos ou não) ou de outra matéria-prima. (Referente à
Lei nº 7.678/1988: art. 18; à Lei nº 8.918/1994: art. 8º)

Bebida alcoólica - corn: a bebida com graduação alcoólica de
trinta e cinco a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus
Celsius, obtida pela retificação do destilado alcoólico simples de
cereal ou pela retificação de uma mistura mínima de trinta por cento
de destilado alcoólico simples de cereal com álcool etílico potável de
origem agrícola, podendo ser aromatizada com substância natural de
origem vegetal. (Decreto nº 6.871/2009: art. 66)

Bebida alcoólica - destilado alcoólico simples de bagaço: o
produto com 54,1º a 80º G.L. (cinquenta e quatro graus e um décimo
a oitenta graus Gay Lussac), obtido a partir da destilação do bagaço
resultante da produção de vinho e mosto. (Lei nº 7.678/1988: art. 17,
§ 3º)

Bebida alcoólica - destilado alcoólico simples de borras: o
produto de 54,1º a 80º G.L. (cinquenta e quatro graus e um décimo a
oitenta graus Gay Lussac), obtido da destilação de borras
fermentadas, provenientes dos processos da industrialização da uva,
excluídos ou resultantes da colagem azul. (Lei nº 7.678/1988: art. 17,
§ 4º)

Bebida alcoólica - destilado alcoólico simples de origem
agrícola: o produto com graduação alcoólica superior a cinquenta e
quatro e inferior a noventa e cinco por cento em volume, a vinte
graus Celsius, destinado à elaboração de bebida alcoólica e obtido
pela destilação simples ou por destilo-retificação parcial seletiva de
mosto ou subproduto proveniente unicamente de matéria-prima de
origem agrícola de natureza açucarada ou amilácea, resultante da
fermentação alcoólica. (Decreto nº 6.871/2009: art. 75)

Bebida alcoólica - destilado alcoólico simples de vinho: o
produto com teor alcoólico superior a 54% (cinquenta e quatro por
cento) e inferior a 95% (noventa e cinco por cento) em volume, a
20ºC (vinte graus Célsius), destinado à elaboração de bebidas
alcoólicas e obtido pela destilação simples ou por destilo-retificação
parcial seletiva de mostos e/ou subprodutos provenientes unicamente
de matérias-primas de origem vínica, resultante de fermentação
alcoólica. (Lei nº 7.678/1988: art. 17, § 2º)

Bebida alcoólica - fermentado de cana: a bebida com
graduação alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a
vinte graus Celsius, obtida do mosto de caldo de cana-de-açúcar
fermentado. (Decreto nº 6.871/2009: art. 49)

Bebida alcoólica - fermentado de fruta licoroso: o
fermentado de fruta, doce ou seco, com graduação alcoólica de
quatorze a dezoito por cento em volume, a vinte graus Celsius,
adicionado ou não de álcool etílico potável de origem agrícola,
caramelo e sacarose. (Decreto nº 6.871/2009: art. 45)

Bebida alcoólica - fermentado de fruta: a bebida com
graduação alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a
vinte graus Celsius, obtida pela fermentação alcoólica do mosto de
fruta sã, fresca e madura de uma única espécie, do respectivo suco

integral ou concentrado, ou polpa, que poderá nestes casos, ser
adicionado de água. (Decreto nº 6.871/2009: art. 44)

Bebida alcoólica - filtrado doce: a bebida de graduação
alcoólica de até 5º G.L. (cinco graus Gay Lussac), proveniente de
mosto de uva, parcialmente fermentado ou não, podendo ser
adicionado de vinho de mesa e, opcionalmente, ser gaseificado até 3
(três) atmosferas. (Lei nº 7.678/1988: art. 6º)

Bebida alcoólica - genebra: a bebida com graduação
alcoólica de trinta e cinco a cinquenta e quatro por cento em volume,
a vinte graus Celsius, obtida de destilado alcoólico simples de cereal,
redestilado total ou parcialmente na presença de bagas de zimbro
(Juniperus communis), misturado ou não com álcool etílico potável
de origem agrícola, podendo ser adicionada de outra substância
aromática natural, e de açúcares na proporção de até quinze gramas
por litro, podendo ser adicionada de caramelo para correção da cor.
(Decreto nº 6.871/2009: art. 62)

Bebida alcoólica - gim: a bebida com graduação alcoólica de
trinta e cinco a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus
Celsius, obtida pela redestilação de álcool etílico potável de origem
agrícola, na presença de bagas de zimbro (Juniperus communis), com
adição ou não de outra substância vegetal aromática, ou pela adição
de extrato de bagas de zimbro, com ou sem outra substância vegetal
aromática, ao álcool etílico potável de origem agrícola e, em ambos
os casos, o sabor do zimbro deverá ser preponderante, podendo ser
adicionada de açúcares até quinze gramas por litro. (Decreto nº
6.871/2009: art. 63)

Bebida alcoólica - graspa: a bebida com teor alcoólico de
35% (trinta e cinco por cento) a 54% (cinquenta e quatro por cento)
em volume, a 20ºC (vinte graus Célsius), obtida a partir de destilados
alcoólicos simples de bagaço de uva, com ou sem borras de vinhos,
podendo ser retificada parcial ou seletivamente. É admitido o corte
com álcool etílico potável da mesma origem para regular o conteúdo
de congêneres. (Lei nº 7.678/1988: art. 20)

Bebida alcoólica - hidromel: a bebida com graduação
alcoólica de quatro a quatorze por cento em volume, a vinte graus
Celsius, obtida pela fermentação alcoólica de solução de mel de
abelha, sais nutrientes e água potável. (Decreto nº 6.871/2009: art.
48)

Bebida alcoólica - jeropiga: a bebida elaborada com mosto
de uva, parcialmente fermentado, adicionado de álcool etílico potável,
com graduação máxima de 18º G.L. (dezoito graus Gay Lussac) e
teor mínimo de açúcar de 7 (sete) gramas por 100 (cem) mililitros do
produto. (Lei nº 7.678/1988: art. 16)

Bebida alcoólica - licor: a bebida com graduação alcoólica
de quinze a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus
Celsius, com percentual de açúcar superior a trinta gramas por litro,
composta de base alcoólica e aditivos. (Referente ao Decreto nº
6.871/2009: art. 67)

Bebida alcoólica - lúpulo: os cones da inflorescência do
Humulus lupulus, em sua forma natural ou industrializada, aptos para
o consumo humano. (Decreto nº 6.871/2009: art. 36, § 9º, I)

Bebida alcoólica - lúpulo, extrato: o produto resultante da
extração, por solvente adequado, dos princípios aromáticos ou
amargos do lúpulo, isomerizados ou não, reduzidos ou não, devendo
o produto final estar isento de solvente. (Decreto nº 6.871/2009: art.
36, § 9º, II)

Bebida alcoólica - lúpulo, mosto: o mosto fervido com
lúpulo ou seu extrato, e dele apresentando os princípios aromáticos e
amargos. (Decreto nº 6.871/2009: art. 36, § 9º)

Bebida alcoólica - malte: o produto obtido pela germinação e
secagem de cereal. (Referente ao Decreto nº 6.871/2009: art. 36, §
2º)

Bebida alcoólica - malte cervejeiro: o malte destinado à
fabricação de cerveja.

Bebida alcoólica - malte uísque: o malte destinado à
fabricação de uísque.

Bebida alcoólica - malte, extrato: o produto resultante da
desidratação do mosto de malte até o estado sólido, ou pastoso,
devendo, quando reconstituído, apresentar as propriedades do mosto
de malte. (Decreto nº 6.871/2009: art. 36, § 3º)

Bebida alcoólica - mistela: o mosto simples não fermentado
e adicionado de álcool etílico potável até o limite máximo de 18º G.L.
(dezoito graus Gay Lussac) e com teor e açúcar não inferior a 10
(dez) graus por 100 (cem) mililitros, vedada a adição de sacarose ou
outro adoçante. (Lei nº 7.678/1988: art. 7º)

Bebida alcoólica - pisco: a bebida com graduação alcoólica
de 38º a 54º G.L. (trinta e oito a cinquenta e quatro graus Gay
Lussac), obtida da destilação do mosto fermentado de uvas
aromáticas. (Lei nº 7.678/1988: art. 21)

Bebida alcoólica - raw grain whisky: o destilado alcoólico de
cereal com graduação alcoólica superior a cinquenta e quatro e
inferior a noventa e cinco por cento em volume, a vinte graus Celsius,
envelhecido em tonéis de carvalho com capacidade máxima de
setecentos litros, por período mínimo de dois anos. (Decreto nº
6.871/2009: art. 74)

Bebida alcoólica - rum: a bebida com graduação alcoólica de
trinta e cinco a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte graus
Celsius, obtida do destilado alcoólico simples de melaço, ou da
mistura dos destilados de caldo de cana-de-açúcar e de melaço,
envelhecidos total ou parcialmente, em recipiente de carvalho ou
madeira equivalente, conservando suas características sensoriais
peculiares. (Decreto nº 6.871/2009: art. 54)

Bebida alcoólica - saquê: a bebida com graduação alcoólica
de quatorze a vinte e seis por cento em volume, a vinte graus Celsius,
obtida pela fermentação alcoólica do mosto de arroz, sacarificado
pelo Aspergillus oryzae, ou por suas enzimas, podendo ser adicionada
de álcool etílico potável de origem agrícola e aroma natural. (Decreto
nº 6.871/2009: art. 50)

Bebida alcoólica - sidra: a bebida com graduação alcoólica
de quatro a oito por cento em volume, a vinte graus Celsius, obtida
pela fermentação alcoólica do mosto de maçã fresca, sã e madura, do
suco concentrado de maçã ou ambos, com ou sem a adição de água.
(Decreto nº 6.871/2009: art. 47)

Bebida alcoólica - sochu: a bebida com graduação alcoólica
de quinze a trinta e cinco por cento em volume, a vinte graus Celsius,
obtida da destilação do mosto fermentado de arroz, adicionado ou não
de tubérculo, raiz amilácea e cereal, em conjunto ou separadamente.
(Decreto nº 6.871/2009: art. 60)

Bebida alcoólica - steinhaeger: a bebida com graduação
alcoólica de trinta e cinco a cinquenta e quatro por cento em volume,
a vinte graus Celsius, obtida pela retificação de destilado alcoólico
simples de cereal ou pela retificação do álcool etílico potável,
adicionado de substância aromática natural, em ambos os casos
provenientes de um mosto fermentado contendo bagas de zimbro
(Juniperus communis). (Decreto nº 6.871/2009: art. 64)

Bebida alcoólica - tequila: a bebida com graduação alcoólica
de trinta e seis a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte
graus Celsius, obtida de destilado alcoólico simples de agave ou pela
destilação do mosto fermentado de agave. (Decreto nº 6.871/2009:
art. 48)

Bebida alcoólica - tiquira: a bebida com graduação alcoólica
de trinta e seis a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte
graus Celsius, obtida de destilado alcoólico simples de mandioca ou
pela destilação de seu mosto fermentado. (Decreto nº 6.871/2009: art.
59)

Bebida alcoólica - uísque: a bebida com graduação alcoólica
de trinta e oito a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte
graus Celsius, obtida do destilado alcoólico simples de cereais
envelhecido, parcial ou totalmente maltados, podendo ser adicionado
de álcool etílico potável de origem agrícola, ou de destilado alcoólico
simples de cereais, bem como de água para redução da graduação
alcoólica e caramelo para correção da cor. (Decreto nº 6.871/2009:
art. 55)

Bebida alcoólica - vodca: a bebida com graduação alcoólica
de trinta e seis a cinquenta e quatro por cento em volume, a vinte
graus Celsius, obtida de álcool etílico potável de origem agrícola ou
de destilado alcoólico simples de origem agrícola retificado, seguidos
ou não de filtração por meio de carvão ativo, como forma de atenuar
os caracteres organolépticos da matéria-prima original. (Decreto nº
6.871/2009: art. 61)

Bebida alcoólica composta - bebida alcoólica de gengibre: a
bebida alcoólica composta obtida pela mistura de macerado alcoólico
de rizoma de gengibre (Zingiber officinalis Rosc.), com álcool etílico
potável de origem agrícola e, opcionalmente, de aromatizante natural
e aditivo, podendo ser adicionada de açúcares, caso em que será
denominada suave ou doce, quando contiver mais de seis gramas de
açúcares por litro, devendo apresentar sabor e aroma das substâncias
naturais do rizoma. (Decreto nº 6.871/2009: art. 70, § 1º)

Bebida alcoólica composta - bebida alcoólica de jurubeba: a
bebida alcoólica composta obtida pela mistura de macerado alcoólico
de jurubeba (Solanum paniculatum L.), com álcool etílico potável de
origem agrícola e, opcionalmente, de aromatizante natural e aditivo,
podendo ser adicionada de açúcares, caso em que será denominada
suave ou doce, quando contiver mais de seis gramas de açúcares por
litro. (Decreto nº 6.871/2009: art. 70, § 1º)

Bebida alcoólica composta: a bebida alcoólica por mistura
com graduação alcoólica de treze a dezoito por cento em volume, a
vinte graus Celsius, obtida da maceração ou infusão de substância
vegetal, adicionada de álcool etílico potável de origem agrícola, com
adição ou não de açúcares. (Decreto nº 6.871/2009: art. 70)

Bebida alcoólica destilada: a bebida alcoólica obtida por
processo de fermento-destilação, pelo rebaixamento do teor alcoólico
de destilado alcoólico simples, pelo rebaixamento do teor alcoólico
do álcool etílico potável de origem agrícola ou pela padronização da
própria bebida alcoólica destilada. (Decreto nº 6.871/2009: art. 12, II,
"b")

Bebida alcoólica fermentada: a bebida alcoólica obtida por
processo de fermentação alcoólica. (Decreto nº 6.871/2009: art. 12, II,
"a")

Bebida alcoólica mista - coquetel composto: a bebida com
graduação alcoólica de quatro a trinta e oito por cento em volume, a
vinte graus Celsius, tendo, obrigatoriamente, como ingrediente vinho
ou derivado da uva e do vinho em quantidade inferior a cinquenta por
cento do volume, composta de base alcoólica e aditivos. (Referente
ao Decreto nº 6.871/2009: art. 69)

Bebida alcoólica mista (coquetel): a bebida com graduação
alcoólica superior a meio e até cinquenta e quatro por cento em
volume, a vinte graus Celsius, composta de base alcoólica e aditivos.
(Referente ao Decreto nº 6.871/2009: art. 68)

Bebida alcoólica por mistura: a bebida alcoólica obtida pela
mistura de destilado alcoólico simples de origem agrícola, álcool
etílico potável de origem agrícola e bebida alcoólica, separadas ou em
conjunto, com outra bebida não-alcoólica, ingrediente não-alcoólico
ou sua mistura. (Decreto nº 6.871/2009: art. 12, II, "d")
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Bebida alcoólica retificada: a bebida alcoólica obtida por
processo de retificação do destilado alcoólico, pelo rebaixamento do
teor alcoólico do álcool etílico potável de origem agrícola ou pela
padronização da própria bebida alcoólica retificada. (Decreto nº
6.871/2009: art. 12, II, "c")

Bebida não-alcoólica: a bebida fermentada ou não
fermentada com graduação alcoólica até meio por cento em volume,
a vinte graus Celsius, de álcool etílico potável. (Referente ao Decreto
nº 6.871/2009: art. 12, I)

Bebida não-alcoólica - água de coco: a bebida obtida da
parte líquida do fruto do coqueiro (Cocus nucifera) não diluída e não
fermentada, extraída e conservada por processo tecnológico
adequado. (Decreto nº 6.871/2009: art. 20)

Bebida não-alcoólica - bebida composta de fruta, de polpa ou
de extrato vegetal a bebida obtida pela mistura de sucos, polpas ou
extratos vegetais, em conjunto ou separadamente, com produto de
origem animal, tendo predominância em sua composição de produto
de origem vegetal, adicionada ou não de açúcares. (Decreto nº
6.871/2009: art. 34)

Bebida não-alcoólica - bebida dietética (baixa caloria): a
bebida não-alcoólica, hipocalórica, que tenha o conteúdo de açúcares,
adicionado normalmente na bebida convencional, inteiramente
substituído por edulcorante hipocalórico ou não-calórico, natural ou
artificial, em conjunto ou separadamente. (Decreto nº 6.871/2009: art.
14)

Bebida não-alcoólica - chá pronto para consumo: a bebida
obtida pela maceração, infusão ou percolação de folhas e brotos de
várias espécies de chá do gênero Thea (Thea sinensis e outras), de
folhas, hastes, pecíolos e pedúnculos de erva-mate da espécie llex
paraguariensis ou de outros vegetais, podendo ser adicionado de
outras substâncias de origem vegetal e de açúcares. (Decreto nº
6.871/2009: art. 32)

Bebida não-alcoólica - chá, preparado líquido: a bebida
obtida pela maceração, infusão ou percolação de folhas e brotos de
várias espécies de chá do gênero Thea (Thea sinensis e outras), de
folhas, hastes, pecíolos e pedúnculos de erva-mate da espécie Ilex
paraguariensis, ou de outros vegetais, podendo ser acrescentado de
outras substâncias de origem vegetal e de açúcares e aditivos,
adicionado unicamente de água potável para seu consumo. (Decreto
nº 6.871/2009: art. 33)

Bebida não-alcoólica - extrato de guaraná: o produto
resultante da extração dos princípios ativos da semente de guaraná
(gênero Paullinia), com ou sem casca, observados os limites de sua
concentração. (Decreto nº 6.871/2009: art. 35)

Bebidas não-alcoólicas - gelo para consumo humano: a água
em estado sólido para consumo humano. (Referente àResolução
ANVISA RDC nº 274/2005: ANEXO, 2.4)

Bebida não-alcoólica - néctar: a bebida não fermentada,
obtida da diluição em água potável da parte comestível do vegetal ou
de seu extrato, adicionado de açúcares, destinada ao consumo direto.
(Decreto nº 6.871/2009: art. 21)

Bebida não-alcoólica - néctar, gaseificado: o néctar
adicionado de dióxido de carbono. (Referente ao Decreto nº
6.871/2009: art. 21, § 1º)

Bebida não-alcoólica - néctar misto: a bebida obtida da
diluição em água potável da mistura de partes comestíveis de
vegetais, de seus extratos ou combinação de ambos, e adicionado de
açúcares, destinada ao consumo direto. (Decreto nº 6.871/2009: art.
21, § 2º)

Bebida não-alcoólica - polpa de fruta: o produto não
fermentado, não concentrado, obtido de fruta polposa, por processo
tecnológico adequado, atendido o teor mínimo de sólidos em
suspensão. (Decreto nº 6.871/2009: art. 19)

Bebida não-alcoólica - polpa de fruta mista: é a bebida
obtida pela mistura de fruta polposa com outra fruta polposa ou fruta
não polposa ou com a parte comestível do vegetal, ou com misturas
destas, sendo a denominação constituída da expressão polpa mista,
seguida da relação de frutas e vegetais utilizados, em ordem
decrescente das quantidades presentes na mistura. (Decreto nº
6.871/2009: art. 19, Parágrafo único)

Bebida não-alcoólica - refresco: a bebida não fermentada,
obtida pela diluição, em água potável, do suco de fruta, polpa ou
extrato vegetal de sua origem, com ou sem adição de açúcares.
(Decreto nº 6.871/2009: art. 22)

Bebida não-alcoólica - refresco artificial: a bebida não
fermentada, obtida pela diluição, em água potável, de preparado que
não contém matéria-prima vegetal. (Referente ao Decreto nº
6.871/2009: art. 31, § 1º)

Bebida não-alcoólica - refresco misto: a bebida obtida pela
diluição em água potável da mistura de suco de fruta, da mistura de
extrato vegetal, ou pela combinação de ambos. (Decreto nº
6.871/2009: art. 22, § 8º)

Bebida não-alcoólica - refresco, preparado líquido
(concentrado líquido): o produto que contiver suco, polpa ou extrato
vegetal de sua origem, adicionado de água potável para o seu
consumo; com ou sem açúcares. (Decreto nº 6.871/2009: art. 27)

Bebida não-alcoólica - refresco, preparado sólido: o produto
à base de suco ou extrato vegetal de sua origem e açúcares, destinado
à elaboração de bebida para o consumo, após sua diluição em água
potável, podendo ser adicionado de edulcorante hipocalórico e não-
calórico. (Decreto nº 6.871/2009: art. 31)

Bebida não-alcoólica - refrigerante: a bebida gaseificada,
obtida pela dissolução, em água potável, de suco ou extrato vegetal
de sua origem, adicionada de açúcar. (Decreto nº 6.871/2009: art.
23)

Bebida não-alcoólica - refrigerante, água tônica de quinino: o
refrigerante que contiver, obrigatoriamente, de três a sete miligramas
de quinino ou seus sais, expresso em quinino anidro, por cem
mililitros de bebida. (Decreto nº 6.871/2009: art. 25)

Bebida não-alcoólica - refrigerante, soda: a água potável
gaseificada com dióxido de carbono, com pressão superior a duas
atmosferas, a vinte graus Celsius, podendo ser adicionada de sais
minerais. (Decreto nº 6.871/2009: art. 24)

Bebida não-alcoólica - refrigerante, soda aromatizada: a água
potável gaseificada com dióxido de carbono, com pressão superior a
duas atmosferas, a vinte graus Celsius, devendo ser adicionada de
aromatizante natural e podendo ser adicionada de sais minerais, tendo
sua denominação acrescida do aroma utilizado. (Decreto nº
6.871/2009: art. 24, Parágrafo único)

Bebida não-alcoólica - refrigerante, xarope: o produto não
gaseificado, obtido pela dissolução, em água potável, de suco de
fruta, polpa ou parte do vegetal e açúcar, em concentração mínima de
cinquenta e dois por cento de açúcares, em peso, a vinte graus
Celsius. (Decreto nº 6.871/2009: art. 26)

Bebida não-alcoólica - refrigerante, xarope artificial: aquele
que não contiver a matéria-prima de origem vegetal. (Decreto nº
6.871/2009: art. 26, § 6º)

Bebida não-alcoólica - refrigerante, xarope de amêndoa
(orchata): o produto que contiver amêndoa, adicionado de extrato de
flores de laranjeira. (Decreto nº 6.871/2009: art. 26, § 3º)

Bebida não-alcoólica - refrigerante, xarope de avenca
(capilé): o produto que contiver suco de avenca, aromatizado com
essência natural de frutas, podendo ser colorido com caramelo.
(Decreto nº 6.871/2009: art. 26, § 2º)

Bebida não-alcoólica - refrigerante, xarope de guaraná: o
produto que contiver, no mínimo, dois décimos de grama de semente
de guaraná (gênero Paullinia), ou seu equivalente em extrato, por cem
mililitros do produto. (Decreto nº 6.871/2009: art. 26, § 4º)

Bebida não-alcoólica - refrigerante, xarope de suco (squash):
o produto que contiver, no mínimo, quarenta por cento do suco de
fruta ou polpa, em peso. (Decreto nº 6.871/2009: art. 26, § 1º)

Bebida não-alcoólica - suco: a bebida não fermentada, não
concentrada, ressalvados os casos a seguir especificados, e não
diluída, destinada ao consumo, obtida da fruta madura e sã, ou parte
do vegetal de origem, por processamento tecnológico adequado,
submetida a tratamento que assegure a sua apresentação e
conservação até o momento do consumo. (Decreto nº 6.871/2009: art.
18)

Bebida não-alcoólica - suco concentrado: o suco resultante
da desidratação parcial de suco. (Referente ao Decreto nº 6.871/2009:
art. 18, § 7º)

Bebida não-alcoólica - suco de uva: a bebida não
fermentada, obtida do mosto simples, sulfitado ou concentrado, de
uva sã, fresca e madura. (Lei nº 7.678/1988: art. 5º)

Bebida não-alcoólica - suco desidratado: o suco no estado
sólido, obtido pela desidratação do suco integral. (Referente
aoDecreto nº 6.871/2009: art. 18, § 9º)

Bebida não-alcoólica - suco gaseificado: o suco adicionado
de dióxido de carbono. (Referente ao Decreto nº 6.871/2009: art. 18,
§ 5º)

Bebida não-alcoólica - suco misto: o suco obtido pela
mistura de frutas, combinação de fruta e vegetal, combinação das
partes comestíveis de vegetais ou mistura de suco de fruta e vegetal,
sendo a denominação constituída da expressão suco misto, seguida da
relação de frutas ou vegetais utilizados, em ordem decrescente das
quantidades presentes na mistura. (Decreto nº 6.871/2009: art. 18, §
11 )

Bebida não-alcoólica - suco reconstituído: o suco obtido pela
diluição de suco concentrado ou desidratado, até a concentração
original do suco integral ou ao teor mínimo de sólidos solúveis
estabelecido nos respectivos padrões de identidade e qualidade para
cada tipo de suco integral. (Decreto nº 6.871/2009: art. 18, § 12)

Bebida não-alcoólica - suco tropical: a bebida não
fermentada obtida pela dissolução, em água potável ou em suco
clarificado de fruta tropical, da polpa de fruta polposa de origem
tropical, por meio de processo tecnológico adequado, devendo ter cor,
aroma e sabor característicos da fruta, submetido a tratamento que
assegure a sua apresentação e conservação até o momento do
consumo. (Decreto nº 6.871/2009: art. 18, § 13)

Bebida não-alcoólica - suco tropical gaseificado: o suco
adicionado de dióxido de carbono. (Referente ao Decreto nº
6.871/2009: art. 18, § 18)

Bebida não-alcoólica - suco tropical misto: a bebida obtida
pela dissolução, em água potável ou em suco clarificado de fruta
tropical, da mistura de polpas de frutas polposas de origem tropical,
por meio de processo tecnológico adequado, não fermentada, devendo
ter cor, aroma e sabor característicos das frutas, submetido a
tratamento que assegure a sua apresentação e conservação até o
momento do consumo. (Decreto nº 6.871/2009: art. 18, § 14)

Bioestimulador: consultar Remediador - bioestimulador.
Biorremediador: consultar Remediador - biorremediador.
C
Cachaça: consultar Bebida alcoólica - cachaça.
Calçado: o produto industrial de características próprias

destinado à proteção dos pés, inclusive botas, sandálias, chinelos,
tênis, tamancos e semelhantes. (Referente à Lei nº 11.211/2005: art.
7º, XII)

Calçado - confecção industrial de acessórios para calçados: a
confecção seriada de acessórios para calçados, total ou parcialmente
mecanizada.

Calçado - componente: o cabedal e suas partes, o solado e
suas partes e a palmilha. (Referente à Lei nº 11.211/2005: art. 7º)

Calçado - serviço industrial de customização em calçados de
couro: a customização seriada de calçados de couro, total ou
parcialmente mecanizada.

Calçado - serviço industrial de montagem e costura de
calçados de couro: a montagem e costura seriada de calçados de
couro, total ou parcialmente mecanizadas.

Calçado - serviço industrial de pesponto e outros
acabamentos em calçados de couro: os acabamentos realizados de
forma seriada de calçados de couro, total ou parcialmente
mecanizados.

Canalização de curso de água: consultar Recursos hídricos -
retificação de curso de água, canalização.

Central de Recebimento - CR: a unidade que se destina ao
recebimento, controle, redução de volume, acondicionamento e
estocagem temporária de embalagens de agrotóxicos e afins, vazias
ou contendo resíduos, que atenda aos consumidores, estabelecimentos
comerciais e postos, até a retirada das embalagens e resíduos para a
destinação final ambientalmente adequada. (Resolução CONAMA nº
465/2014: art. 2º, II)

Centro de Destroca - CD: o local que se destina à destroca
de recipientes transportáveis de GLP, vazios ou parcialmente
utilizados, entre empresas distribuidoras, com equiparação à Classe
III ou classe superior (Referente à Resolução ANP nº 49/2016: art. 2º,
IV; à ABNT NBR 15514:2007)

Centro de incineração: consultar Protocolo de Montreal -
Centro de incineração.

Centro de regeneração: consultar Protocolo de Montreal -
Centro de regeneração.

Certificação compulsória para Potência Sonora de Produtos
Eletrodomésticos: a certificação obtida pelo importador, no âmbito do
Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC, e
realizada por Organismo de Certificação de Produto - OCP,
acreditado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - INMETRO. (Referente à Portaria INMETRO Nº
430/2012: art. 3º)

Cerveja: consultar Bebida alcoólica - cerveja.
Champanha (Champagne): consultar Vinho espumante.
Chope (chopp): consultar Bebida alcoólica - cerveja,

chope.
Classe de estocagem autorizada de GLP: a faixa de

capacidade de estocagem de GLP em quilogramas, conforme
autorização Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis - ANP (Referente à ABNT NBR 15514:2007:
Tabela 1).

Classe IIA: consultar Resíduo não perigoso controlado -
Classe IIA.

Classe IIB: consultar Resíduo não perigoso controlado -
Classe IIB.

Comércio - representação comercial: as atividades de agentes
prestadores de serviços que, sob contrato, comercializam, no atacado,
mercadorias por conta de terceiros e fazem a intermediação entre
compradores e vendedores, mediante pagamento de honorários ou de
comissões. (Resolução CONCLA nº 3/2007: ANEXO ÚNICO)

Comércio atacadista: as atividades de revenda de
mercadorias de origem agropecuária, extrativa ou industrial, em
qualquer nível de processamento (em bruto, beneficiadas, semi-
elaboradas e prontas para uso) e em qualquer quantidade, com
depósito associado para entrega de mercadorias no ato da venda. O
comércio atacadista compreende, também, as manipulações habituais
desta atividade, tais como: montagem, classificação e agrupamento de
produtos em grande escala, acondicionamento e envasamento,
redistribuição em recipientes de menor escala, quando realizados pela
própria unidade comercial. (Referente à Resolução CONCLA nº
3/2007: ANEXO ÚNICO)

Comércio varejista: as atividades de revenda de bens de
consumo novos e usados para o público em geral,
preponderantemente para o consumidor final, para consumo pessoal
ou domiciliar. As unidades comerciais que revendem tanto para
empresas como para o público em geral, devem ser classificadas no
varejo, como é o caso de lojas de artigos de informática e de material
de construção. (Resolução CONCLA nº 3/2007: ANEXO ÚNICO)

Comércio de combustíveis automotivos: consultar Revenda
de combustíveis automotivos.

Comércio de combustíveis de aviação: consultar Revenda de
combustíveis de aviação.

Componentes de agrotóxico: consultar Agrotóxico -
componentes.

Conhaque: consultar Bebida alcoólica - conhaque.
Conhaque fino: consultar Bebida alcoólica - brandy.
Controle: o conjunto de normas ambientais que

regulamentam o exercício das atividades utilizadoras de recursos
ambientais que, concomitantemente, sejam poluidoras, potencialmente
poluidoras e sujeitas a licenciamento ambiental (Referente à Lei
Complementar nº 140/2011; à Lei nº 6.938/1981: art. 2º, V; art. 4º,
III; art. 10; ao Decreto nº 99.274/1990: art. 17, ss.)

Coquetel: consultar Bebida alcoólica mista (coquetel).
Coquetel composto: consultar Bebida alcoólica mista -

coquetel composto.
Cota específica: consultar Protocolo de Montreal - cota

específica.
D
Dados sísmicos: consultar Petróleo - dados sísmicos.
Defensivo agrícola: consultar Agrotóxico.
Degradação da qualidade ambiental: a alteração adversa das

características do meio ambiente. (Lei nº 6.938/1981: art. 3ª, II)
Depósito: a instalação física, permanente ou temporária, para

estocagem de produtos perigosos, a granel ou embalados; ou de
resíduos perigosos, sujeitos ou não à logística reversa após operações
de comercialização e consumo.

Depósito - estocagem: a disposição temporária e logística de
produtos, entre duas operações de comércio ou para consumo final
pelo adquirente.
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Depósito de distribuição: a instalação física para estocagem
de produtos, próprios ou de terceiros, no qual não se realizam vendas
e cuja saída se dê por ordem de expedição e entrega em outro
local.

Depósito Fechado: o estabelecimento unidade auxiliar, onde
a empresa faz estocagem de mercadorias próprias destinadas à
industrialização e/ou à comercialização e no qual não se realizam
vendas. (Referente à Resolução CONCLA nº 1/2008: ANEXO
ÚNICO)

Derivados de petróleo: consultar Petróleo - derivados de
petróleo.

Dispersante químico: a formulação química constituída de
solvente e agentes surfactantes (tenso-ativos) usada para diminuir a
tensão interfacial óleo-água e para estabilizar a dispersão do óleo em
gotículas na superfície e na coluna de água, nas ações de combate aos
derrames de petróleo e seus derivados no mar. (Resolução CONAMA
nº 472/2015: art. 2º, VI)

Dispersante químico - aplicação subaquática: a aplicação de
dispersante químico na cabeça de poços exploratórios ou produtores
de petróleo. (Resolução CONAMA nº 472/2015: art. 2º, I)

Distribuição de energia elétrica: consultar Energia elétrica -
distribuição.

Diversidade biológica a variabilidade de organismos vivos de
todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade
de espécies, entre espécies e de ecossistemas. (Lei nº 9.985/2000: art.
2º, III).

Documento de Origem Florestal - DOF: consultar Flora -
Documento de Origem Florestal - DOF.

Dragagem: a obra ou o serviço de engenharia que consiste na
limpeza, desobstrução, remoção, derrocamento ou escavação de
material do fundo de rios, lagos, mares, baías e canais. (Lei nº
12.815/2013: art. 53, § 2º, I)

Dragagem - derrocamento: a dragagem consistente na
remoção ou destruição de rochas e seus fragmentos em corpos
d'água.

Dragagem - derrocamento a fogo: o derrocamento realizado
com a utilização de explosivos.

Dragagem de manutenção: a dragagem operacional periódica
destinada a manter a profundidade ou seção molhada mínima, assim
como condições pré-estabelecidas de cota no leito de corpo de água.
(Resolução CONAMA nº 454/ 2012: art. 2º, IV)

E
Efeitos adversos: consultar Protocolo de Montreal - efeitos

adversos.
Embarcação: qualquer construção, inclusive as plataformas

flutuantes e, quando rebocadas, as fixas, sujeita a inscrição na
autoridade marítima e suscetível de se locomover na água, por meios
próprios ou não, transportando pessoas ou cargas. (Lei nº 9.537/1997:
art. 2º, V)

Empreendimento agroindustrial de pequeno porte e baixo
potencial de impacto ambiental: o estabelecimento com área
construída de até 250 m³ que beneficie e/ou transforme produtos
provenientes de explorações agrícolas, pecuárias, pesqueiras,
aquícolas, extrativistas e florestais não-madeireiros, abrangendo desde
processos simples, como secagem, classificação, limpeza e
embalagem, até processos que incluem operações físicas, químicas ou
biológicas, de baixo impacto sobre o meio ambiente (Referente à
Resolução CONAMA nº 385/2006: art. 2º, I, II)

Empreendimento agroindustrial de pequeno porte e baixo
potencial de impacto ambiental - abatedouro: o estabelecimento cuja
capacidade máxima diária de abate seja de até 3 animais de grande
porte; de até 10 animais de médio porte e de até 500 animais de
pequeno porte. (Referente à Resolução CONAMA nº 385/2006: art.
2º, § 1º)

Empreendimento agroindustrial de pequeno porte e baixo
potencial de impacto ambiental - processador de pescado: o
estabelecimento cuja capacidade máxima diária de processamento de
pescado seja de até 1.500 kg. (Referente à Resolução CONAMA nº
385/2006: art. 2º, § 2º)

Energia elétrica - autoprodução a geração de energia elétrica
destinada exclusivamente ao uso pelo produtor, mediante concessão
ou autorização. (Referente ao Decreto nº 2.003/1996: art. 2º, II)

Energia elétrica - central termelétrica: o conjunto de
instalações e equipamentos destinados à transformação da energia
calorífica de combustíveis em energia elétrica. (Referente ao Decreto
nº 8.437/2015: art. 2º, XXX, "c")

Energia elétrica - central termelétrica de capacidade
reduzida: a central termelétrica com potência igual ou inferior a 5.000
kW. (Referente à Resolução ANEEL nº 390/2009: art. 19)

Energia elétrica - central termelétrica nuclear: a central
termelétrica que utiliza processo de fissão nuclear para obtenção de
v a p o r.

Energia elétrica - distribuição: o serviço de fornecimento de
energia elétrica a consumidores em média e baixa tensão. (Decreto nº
41.019/1957: art. 5º)

Energia elétrica - geração de origem eólica, complexo: o
conjunto de parques eólicos. (Resolução CONAMA nº 462/2014: art.
2º, I, "c")

Energia elétrica - geração de origem eólica, microgerador: a
unidade geradora de energia elétrica com potência instalada menor ou
igual a 100kW. (Resolução CONAMA nº 462/2014: art. 2º, II)

Energia elétrica - geração de origem eólica, parque: o
conjunto de unidades aerogeradoras. (Resolução CONAMA nº
462/2014: art. 2º, I, "b")

Energia elétrica - geração de origem eólica, empreendimento:
qualquer empreendimento de geração de eletricidade que converta a
energia cinética dos ventos em energia elétrica, formado por uma ou

mais unidades aerogeradoras, seus sistemas associados e
equipamentos de medição, controle e supervisão, classificados como
usina eólica, parque eólico ou complexo eólico. (Referente à
Resolução CONAMA nº 462/2014: art. 2º, I)

Energia elétrica - geração de origem eólica, usina singular: a
unidade aerogeradora, formada por turbina eólica, geradora de energia
elétrica. (Resolução CONAMA nº 462/2014: art. 2º, I, "a")

Energia elétrica - geração de origem eólica, usina: as
instalações e equipamentos destinados à transformação do potencial
cinético dos ventos em energia elétrica. (Referente à Resolução
CONAMA nº 462/2014: art. 2º, I)

Energia elétrica - geração de origem eólica: a geração de
energia elétrica originada da transformação do potencial cinético dos
ventos em energia elétrica. (Referente à Resolução CONAMA nº
462/2014: art. 2º, I)

Energia elétrica - geração de origem hidráulica, Pequena
Central Hidrelétrica - PCH: a usina hidrelétrica destinada à
autoprodução ou produção independente de energia elétrica, cuja
potência seja superior a 3.000 kW e igual ou inferior a 30.000 kW e
com área de reservatório de até 13 km², excluindo a calha do leito
regular do rio; ou o aproveitamento hidrelétrico com área de
reservatório superior a 13km², excluindo a calha do leito regular do
rio, se o reservatório for de regularização, no mínimo, semanal ou
cujo dimensionamento, comprovadamente, foi baseado em outros
objetivos que não o de geração de energia elétrica. (Referente à
Resolução ANEEL nº 673/2015: art. 2º, caput, § 1º)

Energia elétrica - geração de origem hidráulica: a geração de
energia elétrica originada da transformação de potencial hidráulico
em energia elétrica. (Referente ao Decreto nº 8.437/2015: art. 2º,
XXX, "a")

Energia elétrica - Microssistema Isolado de Geração e
Distribuição de Energia Elétrica - MIGDI: o sistema isolado de
geração e distribuição de energia elétrica com potência instalada total
de geração de até 100 kW. (Resolução ANEEL nº 493/2012: art. 2º,
VI)

Energia elétrica - produção de energia termelétrica: a geração
de energia elétrica a partir da transformação de energia calorífica de
combustíveis. (Referente ao Decreto nº 8.437/2015: art. 2º, XXX,
"c")

Energia elétrica - produção independente a geração de
energia elétrica destinada ao comércio de toda ou parte da energia
produzida, por conta e risco, mediante concessão ou autorização.
(Referente ao Decreto nº 2.003/1996: art. 2º, I)

Energia elétrica - Sistema Individual de Geração de Energia
Elétrica com Fonte Intermitente - SIGFI: o sistema de geração de
energia elétrica, utilizado para o atendimento de uma única unidade
consumidora, cujo fornecimento se dê exclusivamente por meio de
fonte de energia intermitente. (Resolução ANEEL nº 493/2012: art.
2º, XIII)

Energia elétrica - Sistema Isolado: o sistema elétrico de
serviço público de distribuição de energia elétrica que, em sua
configuração normal, não esteja eletricamente conectado ao Sistema
Interligado Nacional - SIN, por razões técnicas ou econômicas.
(Decreto nº 7.246/2010: art. 2º, III)

Energia elétrica - transmissão: o transporte de energia
elétrica, por meio de linhas de transmissão, subestações e
equipamentos associados com o objetivo de integrar eletricamente:
um sistema de geração de energia elétrica a outro sistema de
transmissão até as subestações distribuidoras; dois ou mais sistemas
de transmissão ou distribuição; conexão de consumidores livres ou
autoprodutores; interligações internacionais; e instalações de
transmissão ou distribuição para suprimento temporário. (Referente
ao Decreto nº 8.437/2015: art. 2º, XXXI)

Estação de Tratamento de Esgoto - ETE: consultar
Tratamento de esgoto - unidade de pequeno porte; Tratamento de
esgoto - unidade de médio porte; Tratamento de esgoto - unidade de
grande porte.

Estocagem: consultar Depósito - estocagem.
F
Fauna - aquariofilia: a manutenção ou comercialização, para

fins de lazer e de entretenimento, de indivíduos vivos em aquários,
tanques, lagos ou reservatórios de qualquer tipo. (Instrução Normativa
Interministerial nº 1/2013: art. 2º, II)

Fauna - aquicultura: o conjunto de atividades de cultivo ou
de criação de organismos cujo ciclo de vida, em condições naturais,
ocorre total ou parcialmente em meio aquático. (Referente à
Resolução CONAMA nº 413/2009: art. 3º, I)

Fauna - aquicultura comercial: a aquicultura praticada com
finalidade econômica, por pessoa física ou jurídica. (Referente à Lei
nº 11.959/2009: art. 19, I)

Fauna - aquicultura científica (ou demonstrativa): a
aquicultura exercida unicamente com fins de pesquisa, estudos ou
demonstração por pessoa jurídica legalmente habilitada para essas
finalidades. (Referente à Lei nº 11.959/2009: art. 19, II)

Fauna - aquicultura de recomposição ambiental: a
aquicultura exercida sem finalidade econômica e com o objetivo de
repovoamento, por pessoa física ou jurídica legalmente habilitada.
(Referente à Lei nº 11.959/2009: art. 19, III)

Fauna - aquicultura, área aquícola: o espaço físico contínuo
em meio aquático, delimitado, destinado a projetos de aquicultura,
individuais ou coletivos. (Resolução CONAMA nº 413/2009: art. 3º,
II)

Fauna - aquicultura, parque aquícola: o espaço físico
contínuo em meio aquático, delimitado, que compreende um conjunto
de áreas aquícolas afins, em cujos espaços físicos intermediários
podem ser desenvolvidas outras atividades compatíveis com a prática
de aquicultura. (Resolução CONAMA nº 413/2009: art. 3º, VII)

Fauna - aquicultura, pesque-pague: a área ou parque aquícola
cujo sistema de cultivo se destine, parcial ou totalmente, à atividade
de pesca recreativa.

Fauna - centro de reabilitação de fauna silvestre nativa: o
empreendimento de pessoa jurídica de direito público ou privado,
com finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar,
reabilitar e destinar espécime da fauna silvestre nativa para fins de
reintrodução no ambiente natural, sendo vedada a comercialização.
(Instrução Normativa Ibama nº 7/2015: art. 3º, II)

Fauna - centro de triagem de fauna silvestre: o
empreendimento de pessoa jurídica de direito público ou privado com
a finalidade de receber, identificar, marcar, triar, avaliar, recuperar,
reabilitar e destinar fauna silvestre nativa e exótica proveniente da
ação da fiscalização, resgate ou entrega voluntária de particulares,
sendo vedada a comercialização. (Instrução Normativa Ibama nº
7/2015: art. 3º, I)

Fauna - criação amadora: a criação sem fins comerciais.
Fauna - criação comercial: o manejo de cria, recria,

terminação, reprodução e manutenção em criadouro e com fins
comerciais. (Instrução Normativa Ibama nº 7/2015: art. 3º, VII)

Fauna - criação científica de fauna silvestre para fins de
conservação: o manejo de cria, recria, reprodução e manutenção de
espécime da fauna silvestre nativa em criadouro sem fins lucrativos e
vinculado a plano de ação ou de manejo reconhecido, coordenado ou
autorizado pelo órgão ambiental competente, para fins de realizar e
subsidiar programas de conservação e educação ambiental, sendo
vedada a comercialização e exposição. (Instrução Normativa Ibama nº
7/2015: art. 3º, V)

Fauna - criação científica de fauna silvestre para fins de
pesquisa: o manejo de cria, recria, reprodução e manutenção de
espécime da fauna silvestre em criadouro vinculado ou pertencente à
instituição de ensino ou pesquisa, para fins de realizar ou subsidiar
pesquisas científicas, ensino e extensão, sendo vedada a exposição e
comercialização a qualquer título. (Instrução Normativa Ibama nº
7/2015: art. 3º, VI)

Fauna - criadouro: a área especialmente delimitada e
cercada, dotada de instalações capazes de possibilitar a criação de
espécies da fauna e que impossibilitem a fuga dos espécimes para a
natureza. (Referente à Instrução Normativa Ibama nº 7/2015: art. 8º,
I; art. 10º, I, "b")

Fauna - criadouro comercial: o empreendimento de pessoa
jurídica ou produtor rural, com finalidade de criar, recriar, terminar,
reproduzir e manter espécimes da fauna silvestre em cativeiro para
fins de alienação de espécimes, partes, produtos e subprodutos.
(Instrução Normativa Ibama nº 7/2015: art. 3º, VII)

Fauna - espécie ameaçada: espécie cuja população e/ou
habitat está desaparecendo rapidamente, de forma a colocá-la em
risco de se tornar extinta. (Portaria MMA nº 43/2014: art. 2º, I)

Fauna - espécie alóctone: a espécie ou táxon inferior e
híbrido interespecífico introduzido fora de sua área de distribuição
natural, incluindo indivíduos em qualquer fase de desenvolvimento ou
parte destes que possa levar à reprodução. (Resolução CONABIO nº
5/2009: Anexo, Definições)

Fauna - introdução: o movimento de espécie exótica por ação
humana, intencional ou não intencional, para fora da sua distribuição
natural. Esse movimento pode realizar-se dentro de um país, entre
países, ou fora da zona de jurisdição nacional. (Resolução CONABIO
nº 5/2009: Anexo, Definições)

Fauna - introdução intencional: o movimento ou liberação
deliberada de uma espécie exótica fora da sua distribuição natural por
ação humana. (Resolução CONABIO nº 5/2009: Anexo, Definições)

Fauna - jardim zoológico: o empreendimento de pessoa
jurídica de direito público ou privado constituído de coleção de
animais de fauna silvestre nativa e exótica, mantidos vivos em
cativeiro ou em semiliberdade e expostos à visitação pública, para
atender a finalidades científicas, conservacionistas, educativas e
socioculturais. (Instrução Normativa Ibama nº 7/2015: art. 3º, X)

Fauna - manejo, fauna invasora: a eliminação ou alteração de
recursos utilizados pela fauna exótica invasora, com intenção de
alterar sua estrutura e composição, incluindo o manuseio, a remoção
ou a eliminação direta dos espécimes. (Referente à Instrução
Normativa Ibama nº 141/2006: art. 2º, VI)

Fauna - manejo, javali-europeu: o abate, a captura e
marcação de espécime seguidas de soltura para rastreamento, a
captura seguida de eliminação e a eliminação direta de espécimes.
(Referente à Instrução Normativa Ibama nº 3/2013: art. 2º, § 1º)

Fauna - manejo, fauna sinantrópica: o controle de populações
animais de espécies silvestres nativas ou exóticas não invasoras, que
utilizam recursos de áreas antrópicas, de forma transitória em seu
deslocamento, como via de passagem ou local de descanso; ou
permanente, utilizando-as como área de vida. (Referente à Instrução
Normativa Ibama nº 141/2006: art. 2º, IV)

Fauna - mantenedouro de fauna silvestre: o empreendimento
de pessoa física ou jurídica, sem fins lucrativos, com a finalidade de
manter espécime da fauna silvestre nativa e exótica em cativeiro,
sendo proibida a reprodução, exposição e alienação. (Referente à
Instrução Normativa Ibama nº 7/2015: art. 3º, VIII)

Fauna - meliponário: os locais destinados à criação racional
de abelhas silvestres nativas, composto de um conjunto de colônias
alojadas em colmeias especialmente preparadas para o manejo e
manutenção dessas espécies. (Resolução CONAMA nº 346/2004: art.
2º; II)

Fauna - parte ou produto fauna silvestre: o pedaço ou fração
originário de um espécime de fauna silvestre que não tenha sido
beneficiado a ponto de alterar suas características, forma ou
propriedade primária, como por exemplo: carcaça, carne, víscera,
gordura, ovo, asa, pele, pelo, pena, pluma, osso, chifre, corno, sangue,
glândula, veneno, entre outros. (Instrução Normativa Ibama nº
7/2015: art. 2º, VII)

Fauna - passeriforme silvestre nativo: a espécie de
passeriforme constante do Anexo I da Instrução Normativa Ibama nº
10, de 20 de setembro de 2011.
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Fauna - pesca: toda operação, ação ou ato tendente a extrair,
colher, apanhar, apreender ou capturar recursos pesqueiros. (Lei nº
11.959/2009: art. 2º, III)

Fauna - pesca, águas continentais: os rios, bacias, ribeirões,
lagos, lagoas, açudes ou quaisquer depósitos de água não marinha,
naturais ou artificiais, e os canais que não tenham ligação com o mar.
(Lei nº 11.959/2009: art. 2º, XIV)

Fauna - pesca, águas interiores: as baías, lagunas, braços de
mar, canais, estuários, portos, angras, enseadas, ecossistemas de
manguezais, ainda que a comunicação com o mar seja sazonal, e as
águas compreendidas entre a costa e a linha de base reta, ressalvado
o disposto em acordos e tratados de que o Brasil seja parte. (Lei nº
11.959/2009: art. 2º, XIII)

Fauna - pesca, alto-mar a porção de água do mar não
incluída na zona econômica exclusiva, no mar territorial ou nas águas
interiores e continentais de outro Estado, nem nas águas
arquipelágicas de Estado arquipélago. (Lei nº 11.959/2009: art. 2º,
XV)

Fauna - pesca, área de exercício da atividade pesqueira: as
águas continentais, interiores, o mar territorial, a plataforma
continental, a zona econômica exclusiva brasileira, o alto-mar e outras
áreas de pesca, conforme acordos e tratados internacionais firmados
pelo Brasil, excetuando-se as áreas demarcadas como unidades de
conservação da natureza de proteção integral ou como patrimônio
histórico e aquelas definidas como áreas de exclusão para a segurança
nacional e para o tráfego aquaviário. (Lei nº 11.959/2009: art. 2º,
X)

Fauna - pesca, barco-fábrica: a embarcação de pesca
industrial dotada de unidade fabril para classificação e segregação de
espécimes; corte, apara e filetamento, aplicação de conservantes
químicos; e/ou cozimentos.

Fauna - pesca, mar territorial: a faixa de 12 (doze) milhas
marítimas de largura, medida a partir da linha de baixa-mar do litoral
continental e insular brasileiro, tal como indicada nas cartas náuticas
de grande escala, reconhecidas oficialmente pelo Brasil; ou medida a
partir do método das linhas de base retas, nos locais em que a costa
apresente recorte profundo e reentrâncias ou em que exista uma franja
de ilhas de bases retas, nos termos da legislação vigente. (Referente à
Lei nº 11.959/2009: art. 2º, XVI; à Lei nº 8.617/1993: art. 1º,
Parágrafo único)

Fauna - pesca, plataforma continental: o leito e o subsolo das
áreas submarinas que se estendem além do mar territorial, em toda a
extensão do prolongamento natural do território terrestre, até o bordo
exterior da margem continental, ou até uma distância de 200
(duzentas) milhas marítimas das linhas de base, a partir das quais se
mede a largura do mar territorial, nos casos em que o bordo exterior
da margem continental não atinja essa distância. (Lei nº 11.959/2009:
art. 2º, XVIII)

Fauna - pesca, preparação de pescado: a limpeza, o corte, o
filetamento, a evisceração, a embalagem e o resfriamento.

Fauna - pesca, preparação industrial de pescado: a
preparação seriada de pescado, total ou parcialmente mecanizada.

Fauna - pesca, zona econômica exclusiva a faixa que se
estende das 12 (doze) às 200 (duzentas) milhas marítimas, contadas a
partir das linhas de base que servem para medir a largura do mar
territorial. (Lei nº 11.959/2009: art. 2º, XVII)

Fauna - pesca comercial artesanal: a pesca praticada
diretamente por pescador profissional, de forma autônoma ou em
regime de economia familiar, com meios de produção próprios ou
mediante contrato de parceria, desembarcado, podendo utilizar
embarcações de pequeno porte. (Referente à Lei nº 11.959/2009: art.
8º, I, "a")

Fauna - pesca comercial industrial: a pesca praticada por
pessoa física ou jurídica e envolver pescadores profissionais,
empregados ou em regime de parceria por cotas-partes, utilizando
embarcações de pequeno, médio ou grande porte, com finalidade
comercial. (Referente à Lei nº 11.959/2009: art. 8º, I, "b")

Fauna - pesca não comercial científica: a pesca praticada por
pessoa física ou jurídica com finalidade de pesquisa científica.
(Referente à Lei nº 11.959/2009: art. 8º, II, "a")

Fauna - pesca não comercial de subsistência: a pesca com
fins de consumo doméstico ou escambo sem fins de lucro. (Referente
ao Decreto nº 8.425/2015: art. 3º, § 1º, I)

Fauna - organismo aquático vivo ornamental: o organismo
aquático vivo utilizado para fins decorativos, ilustrativos ou de lazer.
(Instrução Normativa Interministerial nº 1/2013: art. 2º, II)

Fauna - recursos pesqueiros: os animais e os vegetais
hidróbios passíveis de exploração, estudo ou pesquisa pela pesca
amadora, de subsistência, científica, comercial e pela aquicultura. (Lei
nº 11.959/2009: art. 2º, I)

Fauna - subproduto de fauna silvestre: o pedaço ou fração
originário de um espécime da fauna silvestre beneficiado a ponto de
alterar suas características, forma ou propriedades primárias.
(Instrução Normativa Ibama nº 7/2015: art. 2º, VIII)

Fauna doméstica: o conjunto de espécies da fauna cujas
características biológicas, comportamentais e fenotípicas foram
alteradas por meio de processos tradicionais e sistematizados de
manejo e melhoramento zootécnico tornando-as em estreita
dependência do homem, podendo apresentar fenótipo variável, mas
diferente da espécie silvestre que os originou. (Instrução Normativa
Ibama nº 7/2015: art. 2º, IV)

Fauna exótica invasora: o animal introduzido a um
ecossistema do qual não faz parte originalmente, mas onde se adapta
e passa a exercer dominância, prejudicando processos naturais e
espécies nativas, além de causar prejuízos de ordem econômica e
social. (Instrução Normativa Ibama nº 141/2006: art. 2º, III)

Fauna silvestre exótica: o conjunto de espécies cuja
distribuição geográfica original não inclui o território brasileiro e suas
águas jurisdicionais, ainda que introduzidas, pelo homem ou

espontaneamente, em ambiente natural, inclusive as espécies
asselvajadas e excetuadas as migratórias. (Instrução Normativa Ibama
nº 7/2015: art. 2º, V)

Fauna silvestre nativa: todo animal pertencente a espécie
nativa, migratória e qualquer outra não exótica, que tenha todo ou
parte do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território
brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. (Instrução Normativa
Ibama nº 7/2015: art. 2º, VI)

Fermentado acético: o produto com acidez volátil mínima de
quatro gramas por cem mililitros, expressa em ácido acético, obtido
da fermentação acética do fermentado alcoólico de mosto de fruta, de
cereal, de outros vegetais, de mel, da mistura de vegetais ou de
mistura hidroalcoólica. (Referente ao Decreto nº 6.871/2009 : art. 77,
I)

Ferrovia - ampliação de capacidade de linhas férreas: as
obras ou intervenções que visam a melhorar a segurança e o nível de
serviço da ferrovia, tais como, a sua duplicação e a implantação e
ampliação de pátio ferroviário. (Decreto nº 8.437/2015: art. 2º,
XIII)

Ferrovia - contorno ferroviário: o trecho de ferrovia que tem
por objetivo eliminar parcial ou totalmente as operações ferroviárias
dentro de área urbana. (Decreto nº 8.437/2015: art. 2º, XV)

Ferrovia - implantação: o conjunto de ações necessárias para
construir uma ferrovia em faixa de terreno onde não exista ferrovia
previamente implantada. (Decreto nº 8.437/2015: art. 2º, XII)

Ferrovia - pátio ferroviário: os segmentos de linhas férreas
que têm os objetivos de permitir o cruzamento, o estacionamento e a
formação de trens e de efetuar operações de carga e descarga
(Decreto nº 8.437/2015: art. 2º, XIV)

Ferrovia - ramal ferroviário: a linha férrea secundária que
deriva de uma ferrovia, com o objetivo de atender a um ponto de
carregamento ou de fazer a conexão com outra ferrovia. (Decreto nº
8.437/2015: art. 2º, XVI)

Ferrovia - regularização ambiental: o conjunto de
procedimentos visando a obter o licenciamento ambiental de
ferrovias, por meio da obtenção da licença de operação. (Referente ao
Decreto nº 8.437/2015: art. 2º, XI)

Fiação têxtil: o processo fabril que transforma matéria-prima
fibrosa (fibra têxtil), previamente tratada, em um fio, com
determinada relação de massa por unidade de comprimento e
correspondente a uma classificação por título.

Fiação têxtil - acabamento fabril da fiação têxtil de origem
animal ou vegetal: o processo de finalização de fios conforme sua
destinação, por meio de processos físicos ou químicos.

Floating Production Storage and Offloading - FPSO: a
unidade flutuante de produção, armazenamento e alívio de carga de
óleo, utilizada para a produção e armazenamento de óleo. (Referente
à Instrução Normativa Ibama nº 16/2013: art. 2º, I)

Floating Storage Unit - FSU: a unidade flutuante de
armazenamento utilizada para o armazenamento de óleo produzido.
(Referente à Instrução Normativa Ibama nº 16/2013: art. 2º, I)

Flora - coleta: a atividade de extrativismo de produtos
oriundos da exploração florestal ou que envolva a coleta de folhas,
flores, frutos, sementes, cascas, raízes, mudas, óleos, palmito, látex,
resinas, gomas, cipós, essências, e outras. (Instrução Normativa
Ibama nº 21/2014: art. 7º, II).

Flora - concessão florestal: a delegação onerosa, feita pelo
poder concedente, do direito de praticar manejo florestal sustentável
para exploração de produtos e serviços numa unidade de manejo,
mediante licitação, à pessoa jurídica, em consórcio ou não, que atenda
às exigências do respectivo edital de licitação e demonstre capacidade
para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.
(Lei nº 11.284/2012: art. 3º, I)

Flora - Documento de Origem Florestal - DOF: a licença
obrigatória para o transporte e armazenamento de produto florestal de
origem nativa, contendo as informações sobre a procedência desse
produto, gerado pelo sistema eletrônico denominado Sistema-DOF ou
licença equivalente de sistema próprio de Unidade Federativa, para
controle de produtos florestais. (Referente à Portaria MMA nº
253/2006: art. 1º, § 1º)

Flora - Documento de Origem Florestal - DOF de
Exportação: o DOF para acobertamento do transporte de produto
florestal até o terminal alfandegado de internacionalização de carga
ou licença equivalente de sistema próprio de Unidade Federativa.
(Referente à Instrução Normativa Ibama nº 21/2014: art. 61, § 2º)

Flora - Documento de Origem Florestal - DOF de
Importação: o DOF para acobertamento de transporte a partir do
ponto de nacionalização de produto florestal importado. (Referente à
Instrução Normativa Ibama nº 21/2014: art. 60)

Flora - espécie ameaçada: espécie cuja população e/ou
habitat está desaparecendo rapidamente, de forma a colocá-la em
risco de se tornar extinta. (Portaria MMA nº 43/2014: art. 2º, I)

Flora - espécie alóctone: a espécie ou táxon inferior e híbrido
interespecífico introduzido fora de sua área de distribuição natural,
incluindo indivíduos em qualquer fase de desenvolvimento ou parte
destes que possa levar à reprodução. (Resolução CONABIO nº
5/2009: Anexo, Definições)

Flora - introdução: o movimento de espécie exótica por ação
humana, intencional ou não intencional, para fora da sua distribuição
natural. Esse movimento pode realizar-se dentro de um país, entre
países, ou fora da zona de jurisdição nacional. (Resolução CONABIO
nº 5/2009: Anexo, Definições)

Flora - introdução intencional: o movimento ou liberação
deliberada de uma espécie exótica fora da sua distribuição natural por
ação humana. (Resolução CONABIO nº 5/2009: Anexo, Definições)

Flora - florestas públicas: florestas, naturais ou plantadas,
localizadas nos diversos biomas brasileiros, em bens sob o domínio
da União, dos Estados, dos Municípios, do Distrito Federal ou das
entidades da administração indireta. (Lei nº 11.284/2012: art. 3º, I)

Flora - florestamento: a atividade econômica de cultivo
intensivo de árvores, realizado por meio de plantio, semeadura ou
promoção induzida pelo homem de fontes naturais de sementes,
visando a obtenção de produtos florestais como madeira, celulose,
carvão vegetal e outros.

Flora - manejo florestal sustentável: a administração da
floresta para a obtenção de benefícios econômicos, sociais e
ambientais, respeitando-se os mecanismos de sustentação do
ecossistema objeto do manejo e considerando-se, cumulativa ou
alternativamente, a utilização de múltiplas espécies madeireiras, de
múltiplos produtos e subprodutos não madeireiros, bem como a
utilização de outros bens e serviços de natureza florestal. (Lei nº
11.284/2012: art. 3º, VI)

Flora - Plano de Suprimento Sustentável - PSS: o plano
sujeito à aprovação do órgão ambiental competente e que assegure a
produção de matéria-prima florestal equivalente ao consumo por
atividade industrial. (Referente à Lei nº 12.651/2012: art. 34, caput, §
1º)

Flora - produção de carvão vegetal: o beneficiamento de
madeira em carvão por meio de método tradicional em fornos e sem
obtenção de subprodutos da pirólise ou da gaseificação da madeira.

Flora - fabricação de carvão vegetal: o sistema contínuo ou
semicontínuo de carbonização da madeira em carvão, com produção
associada de subprodutos da pirólise ou da gaseificação da madeira.

Flora - produto florestal madeireiro bruto: o produto florestal
que se encontra no seu estado bruto ou in natura e na forma de
madeira em tora, torete, poste não imunizado, escoramento, estaca e
mourão, acha e lasca nas fases de extração/fornecimento, pranchão
desdobrado com motosserra, bloco, quadrado ou filé obtido a partir
da retirada de costaneiras e lenha; (Referente à Instrução Normativa
Ibama nº 21/2014)

Flora - produto florestal não madeireiro controlado: o
produto florestal de espécie constante da Lista Nacional Oficial de
Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção, ou de lista distrital,
estadual ou municipal de espécies da flora ameaçadas de extinção, ou
dos Anexos da Convenção sobre o Comércio Internacional das
Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES.
(Referente à Instrução Normativa Ibama nº 21/2014)

Flora - produto florestal processado: o produto que, tendo
passado por atividade de processamento, obteve a forma de: madeira
serrada (subclassificada, conforme suas dimensões, em bloco/
quadrado/filé, pranchão, prancha, viga, vigota, caibro, tábua, sarrafo,
ou ripa); madeira serrada curta; lâmina torneada e lâmina faqueada;
resíduos da indústria madeireira para fins energéticos ou para fins de
aproveitamento industrial (exceto serragem); dormente; carvão de
resíduos da indústria madeireira; carvão vegetal nativo; artefatos de
xaxim; cavacos em geral ou bolachas de madeira; o produto que, de
acordo com o Glossário do Anexo III da Instrução Normativa Ibama
nº 21, de 2014, seja classificado como: piso, forro (lambril) e porta
lisa feitos de madeira maciça; rodapé, portal ou batente, alisar, tacos
e decking feitos de madeira maciça e de perfil reto. (Referente à
Instrução Normativa Ibama nº 21/2014)

Flora - reflorestamento: a atividade econômica de
recomposição de cobertura florestal, diretamente induzida pelo
homem em áreas desmatadas, visando a obtenção de produtos
florestais como madeira, celulose, carvão vegetal e outros.

Fiscalização ambiental: o conjunto de normas ambientais que
visam garantir o uso racional e sustentável dos recursos ambientais,
bem como o conjunto de sistemas que permitem a verificação do
cumprimento dessas normas. (Referente àLei nº 6.938/1981: art. 2º,
II, III, VI; art. 4º, III, IV, V, VI)

Fiscalização ambiental de infração: a apuração de eventual
infração ambiental de pessoa física e jurídica, obrigadas ou não à
inscrição no CTF/APP, e nos termos do art. 9º, IX, da Lei nº 6.938,
de 31 de agosto de 1981 (e alterações); do art. 70 da Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1988; e do Decreto nº 6.514, de 22 de julho de
2008 (e alterações).

Fitorremediador: consultar Remediador - fitorremediador.
G
Garimpo: consultar Mineração - garimpagem.
Gelo para consumo humano: consultar Bebidas não-

alcoólicas - gelo para consumo humano.
Gelo comum: a água em estado sólido que não se destina a

consumo humano.
Grapa: consultar Bebida alcoólica - graspa.
Guia de utilização: consultar Mineração - pesquisa mineral,

guia de utilização.
H
Hidroclorofluorcarbono (HCFC): consultar Protocolo de

Montreal - hidroclorofluorcarbono (HCFC).
Hidrovia: o rio, lago ou canal de água interior navegável

para fins de transporte, incluindo a interligação de bacias
hidrográficas, e que integre o Sistema Hidroviário Nacional
(Referente à Lei nº 5.917/1973: Anexo, 5.1)

Hidrovia - ampliação de capacidade de transporte: o conjunto
de ações que visam a elevar o padrão navegável da hidrovia, com a
expansão do seu gabarito de navegação por meio do melhoramento
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das condições operacionais, da segurança e da disponibilidade de
navegação, exceto dragagens e derrocamentos. (Referente ao Decreto
nº 8.437/2015: art. 2º, XXIII, "b")

Hidrovia - implantação: as obras e serviços de engenharia
para implantação de canal de navegação em rios com potencial
hidroviário com o objetivo de integração intermodal. (Decreto nº
8.437/2015: art. 2º, XXIII, "a")

Hidrovia - infraestrutura de navegabilidade: os diques,
canais, barragens, eclusas, elevadores de embarcações, rampas e
respectivas unidades de operação.

I
Indústria mecânica: a indústria que realiza a fabricação de

máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios, com e sem
tratamento térmico ou de superfície, utilizados no desenvolvimento de
atividades produtivas industriais, agrícolas, de extração mineral, de
construção, de transporte (incluindo a elevação de cargas e pessoas);
a indústria que fabrica ferramentas elétricas, máquinas e
equipamentos de ventilação, refrigeração, instalações térmicas, e suas
peças, e outras atividades semelhantes.

Indústria química: a indústria de formulação de produtos
químicos; de transformação de matérias-primas orgânicas ou
inorgânicas por meio de processos químicos, para obtenção de
produtos, tais como: gases industriais, agroquímicos, fertilizantes,
resinas, fibras, tintas, explosivos, desinfestantes domissanitários,
produtos de limpeza, perfumarias, farmoquímicos, petroquímicos
básicos e intermediários.

Ingrediente ativo: consultar Agrotóxico - princípio ativo.
Instalação de Sistema Retalhista - ISR: a instalação com

sistema de tanques para estocagem destinada ao exercício da
atividade de Transportador Revendedor Retalhista - TRR ou de
Transportador-Revendedor-Retalhista na Navegação Interior - TRRNI
(Referente à Resolução CONAMA nº 273/2000: art. 2º, II; à
Resolução ANP nº 10/2016: art. 1º, Parágrafo único, "c")

Instalações de apoio ao transporte aquaviário: a instalação
flutuante; a instalação com acesso ao meio aquaviário destinada à
construção e/ou reparação naval; a instalação destinada ao apoio ao
transporte aquaviário de insumos, equipamentos, cargas de projeto e
recursos humanos necessários à execução de obras de infraestrutura,
cujas operações são desativadas na sua conclusão; a instalação
portuária pública de pequeno porte explorada pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT; a instalação de
pequeno porte para apoio ao embarque e desembarque de cargas e/ou
passageiros destinada ou proveniente do transporte aquaviário
(Referente à Resolução ANTAQ nº 13/2016: art. 2º)

Instalação portuária de turismo - IPTur: a instalação
portuária explorada mediante arrendamento ou autorização e utilizada
em embarque, desembarque e trânsito de passageiros, tripulantes e
bagagens, e de insumos para o provimento e abastecimento de
embarcações de turismo. (Lei nº 12.815/2013: art. 2º, VII)

Instalação portuária de turismo de apoio - IPTur Apoio:
consultar Turismo - instalação portuária de turismo de apoio - IPTur
Apoio.

Instalação portuária de turismo de trânsito - IPTur Trânsito:
consultar Turismo - instalação portuária de turismo de trânsito - IPTur
Tr â n s i t o .

Instalação portuária pública de pequeno porte - IP4:
consultar Porto - Instalação portuária pública de pequeno porte -
IP4.

J
Jeropiga: consultar Bebida alcoólica - jeropiga.
L
Lavra: consultar Mineração - lavra.
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 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 237/1997: art. 1º, II)

Licença ambiental, equivalente: ato administrativo de órgão
ambiental competente que - sob denominação diversa de licença
ambiental, inclusive de dispensa - estabeleça condições, restrições e
medidas de controle ambiental que deverão ser obedecidas pelo
empreendedor, pessoa física ou jurídica, para localizar, instalar,
ampliar e operar empreendimentos ou atividades utilizadoras dos
recursos ambientais consideradas efetiva ou potencialmente
poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam causar
degradação ambiental.

Licenciamento ambiental: procedimento administrativo
destinado a licenciar atividades ou empreendimentos utilizadores de
recursos ambientais, efetiva ou potencialmente poluidores ou capazes,
sob qualquer forma, de causar degradação ambiental. (Lei
Complementar nº 140/2011: art. 2º, I)

M
Malharia: a etapa do processamento têxtil em que um fio

forma laçadas que se entrelaçam, transformando-se em tecido de
malha, por meio de equipamentos industriais.

Malharia - acabamento fabril da malharia: o processo de
finalização de tecidos de malha conforme sua destinação, por meio de
processos físicos ou químicos.

Malharia - tecido de malha: o tecido obtido pela trama de um
único fio que faz evoluções em diversas agulhas formando uma
carreira de sucessivas laçadas que irão se entrelaçar com as laçadas
da carreira seguinte.

Máquina agrícola: a máquina autopropelida de rodas ou
esteiras, que possui equipamentos ou acessórios projetados
principalmente para realizar operações no preparo do solo, plantio,
tratos culturais, colheita de produtos agrícolas e florestais. (Resolução
CONAMA nº 433/2011: art. 2º, IV)

Máquina rodoviária: a máquina autopropelida de rodas,
esteiras ou pernas, que possui equipamento ou acessórios projetados
principalmente para realizar operações de abertura de valas,
escavação, carregamento, transporte, dispersão ou compactação de
terra e materiais similares. (Resolução CONAMA nº 433/2011: art.
2º, III)

Marina: consultar Instalação portuária de turismo - IPTur.
Material radioativo - obrigado à Autorização Ambiental de

Transporte: o material radioativo assim especificado pela Nota
Técnica Conjunta Ibama-CNEN nº 1, 16 de dezembro de 2013.

Material radioativo - transporte: todas as operações e
condições associadas e envolvidas na movimentação de material
remetido de um local a outro, incluindo tanto as condições normais
como as condições de transporte. (Referente à CNEN - NE - 5.01: 3.
DEFINIÇÕES E SIGLAS: item 42)

Material radioativo - transportador: qualquer pessoa física ou
jurídica, proprietária ou exploradora do meio de transporte,
responsável pelo transporte de material radioativo. (CNEN - NE -
5.01: 3. DEFINIÇÕES E SIGLAS: item 41)

Meliponário: consultar Fauna - meliponário.
Mercúrio - composto inorgânico: os sais de mercúrio,

mercurosos e mercúricos.
Mercúrio - composto orgânico: os compostos de mercúrio

com ligação carbônica, como metilmercúrio, etilmercúrio e
fenilmercúrio.

Mercúrio metálico: o mercúrio elementar, Hg0, sob
classificação CAS nº 7439-97-6, Nº ONU 2809 e NCM nº
2805.40.00. (Referente à Instrução Normativa Ibama nº 8/2015: art.
2º, I)

Mineração - garimpagem: a atividade de aproveitamento de
substâncias minerais garimpáveis, inclusive as atividades de
beneficiamento associadas ou em continuação à extração dessas
substâncias, executadas no interior de áreas estabelecidas para este
fim (áreas de garimpagem), exercida por brasileiro, cooperativa de
garimpeiros, autorizada a funcionar como empresa de mineração, sob
o regime de permissão de lavra garimpeira. (Lei nº 7.805/1989: art.
10, caput)

Mineração - garimpagem, mineral garimpável: o ouro, o
diamante, a cassiterita, a columbita, a tantalita e wolframita, nas
formas aluvionar, eluvionar e coluvial; a sheelita, as demais gemas, o
rutilo, o quartzo, o berilo, a muscovita, o espodumênio, a lepidolita,
o feldspato, a mica e outros, em tipos de ocorrência que vierem a ser
indicados, a critério do Departamento Nacional de Produção Mineral
- DNPM. (Lei nº 7.805/1989: art. 10, § 1º)

Mineração - lavra: o conjunto de operações coordenadas
realizadas de forma racional, econômica e sustentável objetivando o
aproveitamento da jazida até o beneficiamento associado ou em
continuação à extração, realizado dentro da área de lavra, das
substâncias minerais nela encontradas, inclusive, maximizando-se o
seu valor ao final de sua vida útil. (Portaria DNPM nº 155/2016:
ANEXO: art. 66, III)

Mineração - mineral não metálico, beneficiamento: os
procedimentos de separação, britagem, moagem, homogeneização,
peneiramento, classificação, concentração e desaguamento, que
resultem na obtenção de insumos para a construção civil e matérias-
primas para a fabricação e elaboração de produtos minerais não
metálicos.

Mineração - mineral não metálico, produto: o produto de
mineral cujo elemento químico seja classificado como não metálico.

Mineração - pesquisa mineral: os levantamentos geológicos
pormenorizados da área a pesquisar, em escala conveniente, os
estudos dos afloramentos e suas correlações, os levantamentos
geofísicos e geoquímicos; as aberturas de escavações visitáveis e
execução de sondagens no corpo mineral, as amostragens
sistemáticas, as análises físicas e químicas das amostras e dos
testemunhos de sondagens e ensaios de beneficiamento dos minérios
ou das substâncias minerais úteis, para obtenção de concentrados de
acordo com as especificações do mercado ou aproveitamento
industrial, dentre outros (Referente ao Decreto-Lei nº 227/1967: art.
14, § 1º)

Mineração - pesquisa mineral, guia de utilização: o
documento emitido pelo Departamento Nacional de Produção Mineral
- DNPM que autoriza, em caráter excepcional, a extração de
substâncias minerais em área titulada, antes da outorga da concessão
de lavra. (Referente à Portaria DNPM nº 155/2016: ANEXO: art.
102)

Mineração - resíduos: consultar Resíduos de mineração.
Mistura contendo HCFC: consultar Protocolo de Montreal -

mistura contendo HCFC.
Mistura de substância química perigosa: consultar

Substâncias químicas puras perigosas.
Monoboia: consultar Porto - monoboia.
Motocicleta: consultar Veículo automotor - motociclo.
O
Óleo lubrificante acabado: o produto formulado a partir de

óleos lubrificantes básicos, podendo conter aditivos. (Resolução
CONAMA nº 362/2005: art. 2º, VIII)

Óleo lubrificante básico: o principal constituinte do óleo
lubrificante acabado, que atenda a legislação pertinente. (Resolução
CONAMA nº 362/2005: art. 2º, VII)

Óleo lubrificante usado ou contaminado: o óleo lubrificante
acabado que, em decorrência do seu uso normal ou por motivo de
contaminação, tenha se tornado inadequado à sua finalidade original.
(Referente à Resolução CONAMA nº 362/2005: art. 2º, IX)

Óleo lubrificante usado ou contaminado - rerrefino: o
processo industrial de remoção de contaminantes, produtos de
degradação e aditivos dos óleos lubrificantes usados ou
contaminados, conferindo aos mesmos características de óleos
básicos, conforme legislação específica. (Resolução CONAMA nº
362/2005: art. 2º, XIV)

Óleo lubrificante usado ou contaminado - rerrefinador: a
pessoa jurídica responsável pela atividade de rerrefino, devidamente
autorizada pelo órgão regulador da indústria do petróleo para a
atividade de rerrefino e licenciada pelo órgão ambiental competente.
(Resolução CONAMA nº 362/2005: art. 2º, XIII)

Organismo Geneticamente Modificado: o organismo cujo
material genético - ADN/ARN tenha sido modificado por qualquer
técnica de engenharia genética. (Lei nº 11.105/2005: art. 3º, V)

Organismo Geneticamente Modificado - engenharia genética:
a atividade de produção e manipulação de moléculas de ADN/ARN
recombinante. (Lei nº 11.105/2005: art. 3º, IV)

Organismo Geneticamente Modificado - organismo: toda
entidade biológica capaz de reproduzir ou transferir material genético,
inclusive vírus e outras classes que venham a ser conhecidas. (Lei nº
11.105/2005: art. 3º, I)

P
Parque aquícola: consultar Fauna - aquicultura, parque

aquícola.
Parque eólico: consultar Energia elétrica - geração de origem

eólica, parque.
Parque temático: o empreendimento implantado em local

fixo e de forma permanente, ambientado tematicamente, que tenham
por objeto social a prestação de serviços considerados de interesse
turístico pelo Ministério do Turismo. (Lei nº 11.771/2008: art. 31)

Patrimônio genético: a informação de origem genética de
espécies vegetais, animais, microbianas ou espécies de outra natureza,
incluindo substâncias oriundas do metabolismo desses seres vivos.
(Lei nº 13.123/2015: art. 2º, I)

Patrimônio genético - acesso: a pesquisa ou desenvolvimento
tecnológico realizado sobre amostra de patrimônio genético. (Lei nº
13.123/2015: art. 2º, VIII)

Patrimônio genético - envio de amostra: o envio de amostra
que contenha patrimônio genético para prestação de serviços no
exterior como parte de pesquisa ou desenvolvimento tecnológico na
qual a responsabilidade sobre a amostra é de quem realiza o acesso
no Brasil. (Lei nº 13.123/2015: art. 2º, XXX)

Patrimônio genético - existente no território nacional: o
microrganismo que tenha sido isolado a partir de substrato do
território nacional, do mar territorial, da zona econômica exclusiva ou
da plataforma continental; a espécie vegetal ou animal introduzida no
País e encontrada em condições in situ, somente quando formar
população espontânea que tenha adquirido características distintivas
próprias; a variedade proveniente de espécie introduzida no território
nacional com diversidade genética desenvolvida ou adaptada por
populações indígenas, comunidades tradicionais ou agricultores
tradicionais, incluindo seleção natural combinada com seleção
humana no ambiente local, que não seja substancialmente semelhante
a cultivares comerciais. (Referente ao Decreto nº 8.772/2016: art.
1º)

Patrimônio genético - prestação de serviço no exterior: a
execução de testes ou atividades técnicas especializadas executadas
pela instituição parceira da instituição nacional responsável pelo
acesso ou por ela contratada, mediante retribuição ou contrapartida.
(Referente ao Decreto nº 8.772/2016: art. 24, § 4º)

Patrimônio genético - remessa: a transferência de amostra de
patrimônio genético para instituição localizada fora do País com a
finalidade de acesso, na qual a responsabilidade sobre a amostra é
transferida para a destinatária. (Lei nº 13.123/2015: art. 2º, XIII)

Pequena Central Hidrelétrica - PCH: consultar Energia
elétrica - geração de origem hidráulica, Pequena Central Hidrelétrica
- PCH.

Pesque-pague: consultar Fauna - aquicultura, pesque-pague.
Pesquisa mineral: consultar Mineração - pesquisa mineral.
Pesquisa sísmica: consultar Petróleo - dados sísmicos.
Petróleo - dados sísmicos: o conjunto de informações obtidas

por meio do método geofísico de reflexão ou refração sísmica, que
consiste no registro das ondas elásticas durante um período de tempo
decorrido entre o disparo de uma fonte sonora artificial e o retorno da
onda sonora gerada, após esta ter sido refletida e refratada nas
interfaces de diferentes camadas rochosas em subsuperfície.
(Resolução CONAMA nº 350/2004: art. 2º, I)

Petróleo - derivados de petróleo: o óleo lubrificante envasado
e a granel; o aditivo envasado para combustíveis líquidos; o aditivo
envasado para óleo lubrificante acabado; as graxas lubrificantes
envasadas; o querosene iluminante a granel ou envasado; o gás
liquefeito de petróleo - GLP. (Referente à Resolução ANP nº 42/2011:
art. 1º)

Petróleo - exploração e avaliação de jazidas: as atividades de
aquisição sísmica, coleta de dados de fundo (piston core), perfuração
de poços e teste de longa duração quando realizadas no ambiente
marinho e em zona de transição terra-mar (offshore). (Referente ao
Decreto nº 8.437/2015: art. 3º, VI, "a")

Petróleo - produção de petróleo e gás natural: o conjunto de
operações coordenadas de extração de petróleo ou gás natural de uma
jazida e de preparação para sua movimentação, incluindo as
atividades de preparação e operação dos campos de petróleo e gás.
(Referente à Lei nº 9.478/1997: art. 6º, XVI)

Petróleo - preparação e operação dos campos de petróleo e
de gás: as atividades de perfuração dirigida, reperfuração, perfuração
inicial, elevação, reparos e desmantelamento de torres de perfuração,
cementação dos tubos dos poços de petróleo e gás, fechamento de
poços e todas as atividades de preparação e beneficiamento do
petróleo e gás realizadas no local pelos operadores de poços até o
momento da remessa para fora do campo de petróleo, incluindo as
atividades de liquefação, regaseificação e outros processos que
facilitem o transporte de gás natural, feitos no local da extração.
(Referente à CNAE: Divisão 06, Extração de Petróleo e Gás
Natural).

Plano de Suprimento Sustentável - PSS: consultar Flora -
Plano de Suprimento Sustentável - PSS.
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Pilha: o gerador eletroquímico de energia elétrica, mediante
conversão de energia química, podendo ser do tipo primária (não
recarregável) ou secundária (recarregável). (Resolução CONAMA nº
401/2008: art. 2º, II)

Pilha miniatura: a pilha com diâmetro ou altura menor que a
do tipo AAA - LR03/ R03, definida pelaas normas técnicas vigentes.
(Resolução CONAMA nº 401/2008: art. 2º, VII)

Pilha-botão: a pilha que possui diâmetro maior que a altura.
(Resolução CONAMA nº 401/2008: art. 2º, V)

Pilha portátil: a pilha, bateria ou acumulador que seja selado
e de sistema eletroquímico regulado pela Resolução CONAMA nº
401, de 4 de novembro de 2008, exceto industrial ou automotivo
(Referente à Resolução CONAMA nº 401/2008: art. 2º, III)

Pisco: consultar Bebida alcoólica - pisco.
Pneu: o componente de um sistema de rodagem, constituído

de elastômeros, produtos têxteis, aço e outros materiais que quando
montado em uma roda de veículo e contendo fluido(s) sobre pressão,
transmite tração dada a sua aderência ao solo, sustenta elasticamente
a carga do veiculo e resiste à pressão provocada pela reação do solo.
(Resolução CONAMA nº 416/2009: art. 2º, I)

Pneu inservível: o pneu usado que apresente danos
irreparáveis em sua estrutura não se prestando mais à rodagem ou à
reforma. (Resolução CONAMA nº 416/2009: art. 2º, V)

Pneu novo: o pneu, de qualquer origem, que não sofreu
qualquer uso, nem foi submetido a qualquer tipo de reforma e não
apresenta sinais de envelhecimento nem deteriorações, classificado na
posição 40.11 da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM.
(Resolução CONAMA nº 416/2009: art. 2º, II)

Pneu reformado o pneu usado que foi submetido a processo
de reutilização da carcaça com o fim específico de aumentar sua vida
útil. (Resolução CONAMA nº 416/2009: art. 2º, IV)

Pneu usado: o pneu que foi submetido a qualquer tipo de uso
e/ou desgaste, classificado na posição 40.12 da Nomenclatura Comum
do Mercosul - NCM, englobando os pneus reformados e os
inservíveis. (Resolução CONAMA nº 416/2009: art. 2º, III)

Pneumático: consultar Pneu.
Polpa de fruta: Bebida não-alcoólica - polpa de fruta.
Poluente Orgânico Persistente - POP: o composto orgânico,

controlado pela Convenção de Estocolmo, que se apresente resistente
à degradação ambiental por meio dos processos químicos, biológicos
e fotolíticos.

Poluição: a degradação da qualidade ambiental resultante de
atividades que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde, a
segurança e o bem-estar da população; criem condições adversas às
atividades sociais e econômicas; afetem desfavoravelmente a biota;
afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; lancem
matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais
estabelecidos. (Lei nº 6.938/1981: art. 3º, III)

Ponto de abastecimento: consultar Posto de abastecimento -
PA .

Porto fluvial: consultar Porto - instalação portuária pública
de pequeno porte - IP4.

Porto organizado: o bem público construído e aparelhado
para atender às necessidades da navegação e da movimentação de
passageiros e ou na movimentação e armazenagem de mercadorias,
concedido ou explorado pela União, cujo tráfego e operações
portuárias estejam sob a jurisdição de uma autoridade portuária. (Lei
nº 12.815/2013: art. 2º, I)

Porto - instalação portuária pública de pequeno porte - IP4:
a instalação explorada mediante autorização, localizada fora do porto
organizado e utilizada em movimentação de passageiros ou
mercadorias em embarcações de navegação interior. (Resolução
ANTAQ nº 3.290/2014: art. 2º, VII)

Porto - monoboia: a instalação portuária de apoio constituída
de boia única, para amarração de navios em atividades portuárias de
movimentação de cargas. (Referente à Lei nº 9.966/2000: art. 2º,
VII)

Porto - quadro de boias: a instalação portuária de apoio
constituída de boias, para amarração de navios em atividades
portuárias de movimentação de cargas. (Referente à Lei nº
9.966/2000: art. 2º, VII)

Porto - Terminal de Uso Privado (TUP): a instalação
portuária explorada mediante autorização e localizada fora da área do
porto organizado. (Lei nº 12.815/2013: art. 2º, IV)

Posto de Abastecimento - PA: a instalação que possua
equipamentos e sistemas para estocagem de combustível automotivo,
com registrador de volume apropriado para o abastecimento de
equipamentos móveis, veículos automotores terrestres, aeronaves,
embarcações ou locomotivas; e cujos produtos sejam destinados
exclusivamente ao uso do detentor das instalações ou de grupos
fechados de pessoas físicas ou jurídicas, previamente identificadas e
associadas em forma de empresas, cooperativas, condomínios, clubes
ou assemelhados. (Resolução CONAMA nº 273/2000: art. 2º, II)

Posto Revendedor - PR: a instalação onde se exerça a
atividade de revenda varejista de combustíveis líquidos derivados de
petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos,
dispondo de equipamentos e sistemas para armazenamento de
combustíveis automotivos e equipamentos medidores. (Resolução
CONAMA nº 273/2000: art. 2º, I)

Posto Revendedor - posto flutuante: toda embarcação sem
propulsão empregada para o armazenamento, distribuição e comércio
de combustíveis que opera em local fixo e determinado. (Resolução
CONAMA nº 273/2000: art. 2º, IV)

Posto de Recebimento - PR: a unidade que se destina ao
recebimento, controle e estocagem temporária das embalagens de
agrotóxicos e afins, vazias ou contendo resíduos, até que as mesmas sejam
transferidas à central ou diretamente à destinação final ambientalmente
adequada. (Resolução CONAMA nº 465/2014: art. 2º, I)

Pré-mistura: consultar Agrotóxico - pré-mistura.
Preservação da madeira: a aplicação industrial de produtos

preservativos de madeira.
Preservação da madeira - preservativo de madeira: todo e

qualquer ingrediente ativo e/ou formulação ou produto, cuja
finalidade seja a preservação da madeira, exceto aqueles destinados à
experimentação e ao uso domissanitário (Referente à Portaria
Interministerial nº 292/1989: art. 4º; à Instrução Normativa Ibama nº
5/1992: art. I, "c")

Preservação da madeira - usinas sob pressão: as unidades
industriais dotadas de autoclaves, bombas de vácuo, bombas de
pressão e fonte de calor, esta última quando o produto e os processos
utilizados assim exigirem. (Portaria Interministerial nº 292/1989: art.
8º, I)

Preservação da madeira - usinas sem pressão: as unidades
industriais dotadas de equipamentos necessários, inclusive fonte de
calor, que permitam submeter a madeira a um tratamento
preservativo, sem utilização de pressão. (Portaria Interministerial nº
292/1989: art. 8º, II)

Preservação da madeira - usinas piloto: as unidades
destinadas exclusivamente à pesquisa e ao aperfeiçoamento dos
processos de tratamento. (Portaria Interministerial nº 292/1989: art.
8º, III)

Princípio ativo: consultar Agrotóxico - princípio ativo.
Produto acabado: consultar Protocolo de Montreal - produto

acabado.
Produto afim de agrotóxico: consultar Agrotóxico - afim.
Produto mineral não metálico: consultar Mineração - mineral

não metálico, produto.
Produto perigoso: o produto que - potencial ou efetivamente,

por característica intrínseca ou pelo modo como é utilizado -
prejudique a saúde, a segurança e o bem-estar da população; afete
desfavoravelmente a biota; ou afete as condições estéticas ou
sanitárias do meio ambiente. (Referente à Lei nº 6.938/1981: art. 3º,
III)

Para fins de enquadramento de pessoas físicas e jurídicas no
CTF/APP, considera-se produto perigoso: i) a substância química pura
e suas misturas que receba classificação de perigo, nos termos da
ABNT NBR 14752-2:2009 (e correções): Produtos químicos -
Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente - Parte 2:
Sistema de classificação de perigo; ii)o produto classificado como
perigoso pelo Regulamento da Agência Nacional de Transportes
Terrestres - ANTT, conforme coluna 1 (Nº ONU) e a coluna 2 (Nome
e descrição) da Relação de Produtos Perigosos; iii) o agrotóxico, seus
componentes e afins; o mercúrio metálico e seus compostos orgânicos
e inorgânicos; o óleo lubrificante; o preservativo de madeira; o
remediador; o dispersante químico; iv) outros produtos classificados
como perigosos por força de controle e fiscalização ambiental.

Produto técnico: consultar Agrotóxico - produto técnico.
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a

Camada de Ozônio (Protocolo de Montreal): tratado internacional,
estabelecido em 1987 no âmbito da Organização das Nações Unidas,
que versa sobre o controle e a eliminação de substâncias que
destroem a camada de ozônio. (Instrução Normativa Ibama nº 5/2018:
art. 2º, III)

Protocolo de Montreal - Centro de incineração: unidade que
realiza processo químico industrial de tratamento de resíduos sólidos,
líquidos e/ou gasosos efetuado por via térmica realizada acima da
temperatura mínima de oitocentos graus Celsius, segundo definido
pela Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002.
(Instrução Normativa Ibama nº 5/2018: art. 2º, XV)

Protocolo de Montreal - Centro de regeneração: unidade que
executa a purificação da substância controlada para levá-la à condição
de produto novo comprovada por análise físico-química, conforme
norma aplicável. (Instrução Normativa Ibama nº 5/2018: art. 2º,
XIV)

Protocolo de Montreal - comercializador: pessoa física ou
jurídica que vende substância controlada. (Instrução Normativa Ibama
nº 5/2018: art. 2º, IX)

Protocolo de Montreal - consumidor: toda pessoa física ou
jurídica que compra substância controlada para utilizá-la em produto
acabado próprio. (Instrução Normativa Ibama nº 5/2018: art. 2º,
XII)

Protocolo de Montreal - cota específica: limite anual de
importação de cada HCFC, em toneladas PDO, atribuído a cada
empresa importadora de HCFC. (Instrução Normativa Ibama nº
4/2018: art. 2º, IX)

Protocolo de Montreal - efeitos adversos: alterações no meio
ambiente, físico ou biota, inclusive modificações no clima, que
tenham efeitos deletérios significativos sobre a saúde humana, sobre a
composição, capacidade de recuperação e produtividade de
ecossistemas naturais ou administrados, ou sobre materiais úteis à
humanidade. (Instrução Normativa Ibama nº 5/2018: art. 2º, V)

Protocolo de Montreal - exportador: pessoa jurídica que
exporta, regular ou eventualmente, substância controlada. (Instrução
Normativa Ibama nº 5/2018: art. 2º, VII)

Protocolo de Montreal - hidroclorofluorcarbono (HCFC):
SDO pertencente ao Grupo I do Anexo C do Protocolo de Montreal.
(Instrução Normativa Ibama nº 4/2018: art. 2º, VI)

Protocolo de Montreal - importador: pessoa jurídica,
adquirente ou encomendante, que faz vir a mercadoria de outro país,
por conta própria, por meio de terceiros ou por encomenda, em razão
de compra internacional de substância controlada, para consumo
próprio ou para comercialização. (Instrução Normativa Ibama nº
5/2018: art. 2º, VI)

Protocolo de Montreal - importador/empresa importadora de
HCFC: pessoa jurídica, adquirente ou encomendante, que faz vir a
mercadoria de outro país, por conta própria, por meio de terceiros ou

por encomenda, em razão de compra internacional de HCFC, para
consumo próprio ou industrialização; identificada pelo número de
inscrição no CNPJ, que tenha importado pelo menos uma das
substâncias relacionadas no Grupo I do anexo C do Protocolo de
Montreal, no período compreendido entre 1° de janeiro de 2009 e 31
de dezembro de 2010. (Instrução Normativa Ibama nº 4/2018: art. 2º,
VIII)

Protocolo de Montreal - mistura contendo HCFC: produto
composto por duas ou mais substâncias químicas (SDO ou não), onde
pelo menos uma delas seja um HCFC. (Instrução Normativa Ibama nº
4/2018: art. 2º, VII)

Protocolo de Montreal - potencial de destruição do ozônio
(PDO): unidade de medida adotada pelo Protocolo de Montreal para
mensurar o dano à camada de ozônio causado por cada SDO.
(Instrução Normativa Ibama nº 4/2018: art. 2º, III)

Protocolo de Montreal - prestador de serviços em
refrigeração: pessoa física ou jurídica que presta serviços de
instalação e manutenção de aparelhos de refrigeração, ar
condicionado e aquecimento. (Instrução Normativa Ibama nº 5/2018:
art. 2º, XIII)

Protocolo de Montreal - produto acabado: produto
manufaturado destinado à comercialização que utilize substância
controlada, tais como: aparelhos de ar condicionado, refrigeradores,
extintores de incêndio, sistemas de refrigeração e outros sistemas
contidos, não dispersivos, em que não se espera vazamentos em
operação normal. (Instrução Normativa Ibama nº 5/2018: art. 2º,
XI)

Protocolo de Montreal - produtor: pessoa jurídica que produz
substância controlada. (Instrução Normativa Ibama nº 5/2018: art. 2º,
VIII)

Protocolo de Montreal - substância controlada: substância
relacionada nos Anexos constantes no texto do Protocolo de Montreal
sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, pura ou em
mistura. (Instrução Normativa Ibama nº 5/2018: art. 2º, IV)

Protocolo de Montreal - Substâncias que Destroem a Camada
de Ozônio (SDO): hidrocarbonetos halogenados que contêm átomos
de cloro, flúor ou bromo e que podem provocar a destruição de
moléculas de ozônio na estratosfera, relacionados no texto do
Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de
Ozônio. (Instrução Normativa Ibama nº 5/2018: art. 2º, II)

Protocolo de Montreal - tonelada PDO (t PDO): resultado da
multiplicação da quantidade de HCFC, em toneladas, pelo respectivo
PDO. (Instrução Normativa Ibama nº 4/2018: art. 2º, IV)

Protocolo de Montreal - usuário: pessoa jurídica que utiliza
substância controlada como matéria-prima no processo produtivo, na
manufatura de equipamentos, tratamento fitossanitário para fins de
exportação e importação e em usos laboratoriais, farmacêutico,
laboratorial e esterilizante médico-hospitalar, análises químicas e
solvente para limpeza de equipamentos e circuitos eletrônicos, para
lavagem a seco ou em produtos sob forma de aerossol. (Instrução
Normativa Ibama nº 5/2018: art. 2º, X)

Q
Quadro de boias: consultar Porto - quadro de boias.
R
Recuperação de área contaminada: a recuperação com a

presença de substância(s) química(s) no ar, água ou solo, decorrentes
de atividades antrópicas, em concentrações tais que restrinjam a
utilização desse recurso ambiental para os usos atual ou pretendido,
definidas com base em avaliação de risco à saúde humana, assim
como aos bens a proteger, em cenário de exposição padronizado ou
específico. (Referente à Resolução CONAMA nº 420/2009: art. 6º,
V)

Recuperação de área contaminada - reabilitação: a ação de
intervenção realizada em uma área contaminada visando atingir um
risco tolerável, para o uso declarado ou futuro da área. (Referente à
Resolução CONAMA nº 420/2009: art. 6º, XVIII)

Recuperação de área contaminada - remediação: a ação de
intervenção para reabilitação de área contaminada, que consiste em
aplicação de técnicas, visando a remoção, contenção ou redução das
concentrações de contaminantes. (Referente à Resolução CONAMA
nº 420/2009: art. 6º, XVII)

Recuperação de área degradada: a restituição de recursos
ambientais degradados a uma condição não degradada, que pode ser
diferente de sua condição original. (Referente à Lei nº 6.938: art. 3º,
V; à Lei nº 9.985/2000: art. 2º, XIII)

Recuperação de área degradada - enriquecimento ecológico:
a atividade técnica e cientificamente fundamentada que vise à
recuperação da diversidade biológica em área de vegetação nativa,
por meio de reintrodução de espécies nativas. (Lei nº 11.428/2006:
art. 3º, VI)

Recuperação de área degradada - Reurb-S: a regularização
fundiária urbana de interesse social, aplicável ao núcleo urbano
informal ocupado predominantemente por população de baixa renda,
assim declarado em ato do Poder Executivo municipal. (Referente à
Lei nº 13.645/2017: art. 13, I)

Recuperação de área degradada - Reurb-E: a regularização
fundiária urbana de interesse específico, aplicável ao núcleo urbano
informal não ocupado predominantemente por população de baixa
renda. (Referente à Lei nº 13.645/2017: art. 13, II)

Restauração de área degradada: a restituição de recursos
ambientais degradados o mais próximo possível da sua condição
original. (Referente à Lei nº 6.938: art. 3º, V; à Lei nº 9.985/2000:
art. 2º, XIV)

Recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores,
superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o
subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. (Lei nº
6.938/1981: art. 3º, V)

Recursos hídricos - bacia hidrográfica: a unidade territorial
para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e
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atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(Lei nº 9.433/1997: art. 1º, V)

Recursos hídricos - retificação de curso de água: a obra
hidráulica que tenha por objetivo dar forma geométrica definida para
a seção transversal do curso de água, ou trecho deste, com ou sem
revestimento de qualquer espécie nas margens ou no fundo.

Recursos hídricos - retificação de curso de água, canalização:
a retificação de curso de água com modificação morfológica de seção
transversal em canal aberto revestido nas margens, no fundo ou em
ambos, com a finalidade de alteração de vazão e escoamento.

Recursos hídricos - transposição de bacias hidrográficas: a
obra hidráulica de transmissão de recurso hídrico com a finalidade de
integração de bacias hidrográficas distintas, por meio de linhas
naturais e artificiais.

Refresco: consultar Bebida não alcoólica - refresco.
Refrigerante: consultar Bebida não alcoólica - refrigerante.
Remediador: o produto ou agente de processo físico, químico

ou biológico destinado à recuperação de ambientes e ecossistemas
contaminados e ao tratamento de efluentes e resíduos. (Resolução
CONAMA nº 463/2014: art. 2º, I)

Remediador - bioestimulador: o remediador que favorece o
crescimento de microrganismos naturalmente presentes no ambiente e
capazes de acelerar o processo de degradação dos compostos e
substâncias contaminantes. (Resolução CONAMA nº 463/2014: art.
2º, III)

Remediador - biorremediador: o remediador que apresenta
como ingrediente ativo microrganismos capazes de se reproduzir e de
degradar bioquimicamente compostos e substâncias contaminantes.
(Resolução CONAMA nº 463/2014: art. 2º, II)

Remediador - fitorremediador: o vegetal empregado como
remediador com a finalidade de remover, imobilizar ou reduzir o
potencial de contaminantes orgânicos e inorgânicos presentes no solo
ou na água. (Resolução CONAMA nº 463/2014: art. 2º, V)

Remediador químico ou físico-químico: o remediador que
apresenta como ingrediente ativo substância ou composto químico,
capaz de degradar, adsorver ou absorver compostos e substâncias
contaminantes. (Resolução CONAMA nº 463/2014: art. 2º, IV)

Representação comercial: consultar Comércio -
representação comercial.

Reserva Legal - RL: a área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural com a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural,
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e
promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a
proteção de fauna silvestre e da flora nativa. (Referente à Lei nº
12.651/2012: art. 3º, III)

Reserva Particular do Patrimônio Natural - RPPN: a área
privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a
diversidade biológica. (Lei nº 9.985/2000: art. 21)

Resíduo especial: o resíduo de agroquímicos, afins e de suas
embalagens; o resíduo de serviço de saúde; o resíduo pós-consumo de
pneus; o resíduo pós-consumo de pilhas e baterias; o resíduo de
construção civil; a substância controlada pelo Protocolo de Montreal
pós-utilização.

Resíduos não perigosos: aqueles que, em razão de suas
características, não apresentam significativo risco à saúde pública ou
à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
técnica. (Referente à Lei nº 12.305/2010: art. 13, II, "a", "b")

Resíduo não perigoso controlado: o resíduo controlado pelo
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA e sujeito à restrição de importação, podendo
ser classificados em Classe IIA ou Classe IIB. (Resolução CONAMA
nº 452/2012: art. 2º, VI)

Resíduo não perigoso controlado - Classe IIA: o resíduo que
não se enquadra nas classificações de Resíduos Perigosos - Classe I
ou de Resíduos Inertes - Classe IIB. (Resolução CONAMA nº
452/2012: art. 2º, II)

Resíduo não perigoso controlado - Classe IIB: qualquer
resíduo que, quando amostrado de uma forma representativa, segundo
a ABNT NBR 10.007, e submetido a um contato dinâmico e estático
com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, conforme
ABNT NBR 10.006, não tiver nenhum de seus constituintes
solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade
da água, excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor,
conforme Anexo G da ABNT NBR 10.004. (Resolução CONAMA nº
452/2012: art. 2º, III)

Resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas
características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à
qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
técnica. (Lei nº 12.305/2010: art. 13, II, "a")

Resíduo sólido: material, substância, objeto ou bem
descartado resultante de atividades humanas em sociedade, cuja
destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a
proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos
d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente
inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. (Lei nº
12.305/2010: art. 3º, XVI)

Resíduo sólido - aterro sanitário de pequeno porte: para
disposição final de rejeitos domiciliares, de serviço de limpeza urbana,
de serviços de saúde, bem como de rejeitos de resíduos provenientes
de pequenos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação
de serviços, e com disposição diária de no máximo 20 toneladas.
(Referente à Resolução CONAMA nº 404/2008: art. 1º, § 1º)

Resíduo sólido - beneficiamento: a atividade consistente em
operações, manuais e mecanizadas, de apara, corte, desfio, montagem
e trituração de resíduos sólidos, inclusive o respectivo
armazenamento para fins de ganho de escala.

Resíduo sólido - catador, associação: a pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ, sob
classificação de Natureza Jurídica de Associação Privada, código
399-9.

Resíduo sólido - catador, cooperativa: a pessoa jurídica
inscrita no CNPJ, sob classificação de Natureza Jurídica de
Cooperativa, código 214-3.

Resíduo sólido - catador: o catador e a catadora de baixa
renda que se dedique às atividades de coleta, triagem, processamento,
beneficiamento e comercialização de resíduos sólidos, de forma
isolada ou por meio de associação ou cooperativa.

Resíduo sólido - destinação final: a destinação
ambientalmente adequada de resíduos, que inclui a reutilização, a
reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes,
entre elas a disposição final, observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à
segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. (Referente
à Lei nº 12.305/2010: art. 3º, VII)

Resíduo sólido - destinação final de pneus inservíveis os
procedimentos técnicos em que os pneus são descaracterizados de sua
forma inicial, e que seus elementos constituintes são reaproveitados,
reciclados ou processados por outra (s) técnica (s) admitida (s) pelos
órgãos ambientais competentes, observando a legislação vigente e
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à
saúde pública e à segurança, e a minimizar os impactos ambientais
adversos. (Resolução CONAMA nº 416/2009: art. 2º, VI)

Resíduo sólido - disposição final: a distribuição ordenada de
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de
modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos. (Referente à Lei nº
12.305/2010: art. 3º, VIII)

Resíduos sólidos - esgoto sanitário: a denominação genérica
para despejos líquidos residenciais, comerciais, águas de infiltração
na rede coletora, os quais podem conter parcela de efluentes
industriais e efluentes não domésticos. (Resolução CONAMA nº
430/2011: art. 4º, VII)

Resíduo sólido - estação de tratamento de esgotos de médio
porte: a estação de tratamento de esgoto com vazão nominal de
projeto maior que 50 l/s e menor ou igual a 400 l/s ou com
capacidade para atendimento superior a 30.000 habitantes e inferior a
250.000 habitantes, a critério do órgão ambiental competente.
(Resolução CONAMA nº 377/2006: art. 2º, III)

Resíduo sólido - estação de tratamento de esgotos de
pequeno porte: a estação de tratamento de esgoto com vazão nominal
de projeto menor ou igual a 50 l/s ou com capacidade para
atendimento até 30.000 habitantes, a critério do órgão ambiental
competente. (Resolução CONAMA nº 377/2006: art. 2º, II)

Resíduo sólido - processamento: a atividade consistente em
operações, manuais e mecanizadas, de desmontagem, enfardamento,
ensacamento e prensa de resíduos sólidos.

Resíduo sólido - compostagem: o processo biológico de
decomposição e de reciclagem da matéria orgânica contida em restos
de origem animal ou vegetal formando um novo composto
o rg â n i c o .

Resíduo sólido - reciclagem: o processo de transformação
dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades
físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões
estabelecidos pelos órgãos competentes. (Referente à Lei nº
12.305/2010: art. 3º, XVI)

Resíduo sólido - rejeito: o resíduo sólido que, depois de
esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por
processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não
apresente outra possibilidade que não a disposição final
ambientalmente adequada. (Lei nº 12.305/2010: art. 3º, XV)

Resíduo sólido - rejeitos perigosos: os resíduos sólidos
perigosos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não
a disposição final ambientalmente adequada. (Referente à Lei nº
12.305/2010: art. 3º, XV; art. 13, II, "a")

Resíduo sólido - tratamento: o processo ou procedimento que
altere as características físicas, físico-químicas, químicas ou
biológicas dos resíduos, podendo promover a sua descaracterização,
visando a minimização do risco à saúde pública, a preservação da
qualidade do meio ambiente, a segurança e a saúde do trabalhador.
(Referente à Resolução CONAMA nº 358/2005: art. 12, XII)

Resíduo sólido - tratamento térmico: todo e qualquer
processo cuja operação seja realizada acima da temperatura mínima
de oitocentos graus Celsius. (Resolução CONAMA nº 316/2002: art.
2º, III)

Resíduo sólido - triagem: a atividade consistente em
operações, manuais e mecanizadas, de separação, seleção e
classificação de resíduos sólidos, bem como de segregação daqueles
que não sejam processados.

Resíduo sólido industrial: aquele gerado nos processos
produtivos e instalações industriais (Lei nº 12.305/2010: art. 13, I,
"f")

Resíduos da construção civil: os resíduos resultantes da
preparação e da escavação de terrenos e os resíduos provenientes de
construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção
civil, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos,
rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos,

tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de
obras, caliça ou metralha. (Resolução CONAMA nº 307/2002: art. 2º,
I)

Resíduos de mineração: os resíduos gerados na atividade de
pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. (Lei nº
12.305/2010: art. 13, I, "k")

Resíduos de serviço de saúde: os resíduos gerados por todos
os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou
animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos
de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios,
funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento
(tanatopraxia e somatoconservação); serviços de medicina legal;
drogarias e farmácias inclusive as de manipulação; estabelecimentos
de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de
zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, importadores,
distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico
in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de
acupuntura; serviços de tatuagem, dentre outros similares. (Referente
à Resolução CONAMA nº 358/2005: art. 1º)

Resíduos sólidos urbanos: os resíduos domiciliares,
provenientes de atividades domésticas em residências urbanas; os
resíduos de limpeza urbana, provenientes da varrição, limpeza de
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; os
resíduos não perigosos de estabelecimentos comerciais e prestadores
de serviços, quando equiparados a resíduos domiciliares pelo poder
público municipal, em razão de sua natureza, composição ou volume
(Referente à Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, "a", "b", "c")

Registro Especial Temporário - RET: consultar Agrotóxico -
Registro Especial Temporário - RET.

Revenda de combustíveis automotivos: a atividade comercial
de aquisição e estocagem de combustíveis automotivos a granel e de
derivados de petróleo; de aquisição, recebimento, compressão,
comercialização no próprio estabelecimento e comercialização a
varejo, de gás natural veicular - GNV; de comercialização a varejo,
em seu estabelecimento, de combustíveis automotivos no tanque de
consumo dos veículos automotores terrestres, das embarcações
marítimas, lacustres e fluviais (ou em recipientes autorizados) e de
derivados de petróleo. (Referente à Resolução ANP nº 41/2013: art.
2º)

Revenda de combustíveis de aviação: a atividade comercial
de aquisição e estocagem de combustíveis de aviação; de
comercialização a varejo, em seu estabelecimento, de combustíveis de
aviação por meio de sistema de hidrantes ou caminhão-tanque
abastecedor. (Referente à Resolução ANP nº 17/2006: art. 1º,
Parágrafo único).

Rodovia - ampliação de capacidade: o conjunto de operações
que resultam no aumento da capacidade do fluxo de tráfego de
rodovia pavimentada existente e no aumento da segurança de tráfego
de veículos e pedestres, compreendendo a duplicação rodoviária
integral ou parcial, a construção de multifaixas e a implantação ou
substituição de obras de arte especiais para duplicação. (Decreto nº
8.437/2015: art. 2º, III)

Rodovia - conservação de rodovia pavimentada: o conjunto
de operações rotineiras, periódicas e de emergência, com o objetivo
de preservar as características técnicas e operacionais do sistema
rodoviário e suas instalações físicas, para proporcionar conforto e
segurança aos usuários. (Decreto nº 8.437/2015: art. 2º, VIII)

Rodovia - implantação: a construção de rodovia em acordo
com as normas rodoviárias de projetos geométricos, com ou sem
pavimentação, observada a classe estabelecida pelo Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT. (Decreto nº
8.437/2015: art. 2º, I)

Rodovia - manutenção de rodovia pavimentada: o processo
sistemático e contínuo de correção, devido a condicionamentos
cronológicos ou decorrentes de eventos supervenientes, a que devem
ser submetidas as rodovias pavimentadas, para oferecer
permanentemente, ao usuário, tráfego econômico, confortável e
seguro, por meio das ações de conservação, recuperação e restauração
realizadas nos limites das suas faixas de domínio. (Decreto nº
8.437/2015: art. 2º, VII)

Rodovia - melhoramento de rodovia pavimentada: o conjunto
de operações que modificam as características técnicas existentes ou
acrescentam características novas à rodovia já pavimentada, nos
limites da sua faixa de domínio, para adequar sua capacidade a atuais
demandas operacionais, visando a assegurar nível superior de
segurança do tráfego por meio de intervenção na sua geometria,
sistema de sinalização e de segurança e adequação ou incorporação de
elementos nos demais componentes da rodovia. (Decreto nº
8.437/2015: art. 2º, X)

Rodovia - operação de rodovia: o gerenciamento das
atividades de manutenção, contemplando a conservação, recuperação
e restauração de rodovias pavimentadas, e de melhoramento
rodoviário, exercidas ou não por terceiros.(Referente ao Decreto nº
8.437/2015: art. 2º, VII, VIII, IX e X)

Rodovia - pavimentação: as obras para execução do
revestimento superior da rodovia, com pavimento asfáltico, de
concreto, cimento ou alvenaria poliédrica. (Decreto nº 8.437/2015:
art. 2º, II)

Rodovia - recuperação de rodovia pavimentada: o conjunto
de operações aplicadas às rodovias com pavimento desgastado ou
danificado, com objetivo de recuperar sua funcionalidade e promover
o retorno das boas condições da superfície de rolamento e de
trafegabilidade, por meio de intervenções de reforço, reciclagem ou
reconstrução do pavimento, e de recuperação, complementação ou
substituição dos componentes da rodovia. (Portaria MMA nº
289/2013: art. 2º, VI)

Rodovia - restauração de rodovia pavimentada: o conjunto de
operações aplicadas à rodovia com pavimento desgastado ou
danificado, com o objetivo de restabelecer suas características
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técnicas originais ou de adaptá-la às condições de tráfego atual e
prolongar seu período de vida útil, por meio de intervenções de
reforço, reciclagem, reconstrução do pavimento, recuperação,
complementação ou substituição dos componentes da rodovia.
(Decreto nº 8.437/2015: art. 2º, IX)

Rodovia - regularização ambiental: o conjunto de
procedimentos visando a obter o licenciamento ambiental de rodovias
federais pavimentadas, por meio da obtenção da licença de operação.
(Referente ao Decreto nº 8.437/2015: art. 2º, XI)

Rodovia - restauração de rodovia pavimentada: o conjunto de
operações aplicadas à rodovia com pavimento desgastado ou
danificado, com o objetivo de restabelecer suas características
técnicas originais ou de adaptá-la às condições de tráfego atual e
prolongar seu período de vida útil, por meio de intervenções de
reforço, reciclagem, reconstrução do pavimento, recuperação,
complementação ou substituição dos componentes da rodovia.
(Decreto nº 8.437/2015: art. 2º, IX)

S
Sal mineralizado: o sal resultante da mistura de cloreto de

sódio a outros minerais, tais como: cálcio, fósforo, magnésio,
potássio, sódio, cloro, iodo, cobre, cobalto, manganês, selênio e
ferro.

Saquê (Sake): consultar Bebida alcoólica - saquê.
Sidra: consultar Bebida alcoólica - sidra.
Sochu (soschu): consultar Bebida alcoólica - sochu.
Sistema de boias múltiplas: consultar Porto - quadro de

boias.
Sistema metropolitano de transporte rodoviário: o sistema de

transporte de passageiros sob pneus, ligando dois ou mais Municípios
de mesma região metropolitana;

Sistema metropolitano de transporte ferroviário: o sistema de
transporte de passageiros sob trilhos aéreos e de superfície, ligando
dois ou mais Municípios de mesma região metropolitana;

Sistema metropolitano de transporte - transporte metroviário:
o modal de transporte de passageiros sob trilhos subterrâneos,
exclusivamente ou não, e classificado como de natureza
metropolitana.

Sistema eletroquímico chumbo-ácido: consultar Bateria de
chumbo-ácido.

Sistema eletroquímico zinco-manganês e alcalino-manganês:
consultar Pilha portátil; Pilha-botão; Pilha miniatura.

Sistema eletroquímico níquel-cádmio e óxido de mercúrio: o
sistema eletroquímico de bateria para a qual é vedada a incineração
ou a disposição final em qualquer tipo de aterro sanitário. (Resolução
CONAMA nº 401/2008: art. 13)

Substância controlada: consultar Protocolo de Montreal -
substância controlada.

Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio (SDO):
consultar Protocolo de Montreal - Substâncias que Destroem a
Camada de Ozônio (SDO).

Substância química pura perigosa: a substância e sua mistura
que receba classificação de perigo, nos termos da ABNT NBR 14752-
2:2009 (e correções): Produtos químicos - Informações sobre
segurança, saúde e meio ambiente - Parte 2: Sistema de classificação
de perigo.

Sumo: consultar Bebida não-alcoólica - suco.
T
Tecelagem: a etapa do processamento têxtil em que os fios

são entrelaçados, transformando-se em tecido plano, por meio de
teares industriais.

Tecelagem - acabamento fabril da tecelagem: o processo de
finalização de tecidos planos conforme sua destinação, por meio de
processos físicos ou químicos.

Tecelagem - tecido plano: a estrutura produzida pelo
entrelaçamento de um conjunto de fios de urdume e outro conjunto de
fios de trama, formando ângulo de (ou próximo a) 90°. (Referente à
ABNT NBR 112546:2017)

Tecelagem - tecido não-tecido: a estrutura plana, flexível e
porosa, constituída de véu ou manta de fibras, ou filamentos,
orientados direcionalmente ou ao acaso, consolidados por processos:
mecânico (fricção) e/ou químico (adesão) e/ou térmico (coesão) ou
combinação destes. (ABNT NBR 13370:2017)

Tequila: consultar Bebida alcoólica - tequila.
Terminal: as instalações físicas, permanentes ou temporárias,

fixas ou móveis, para armazenagem de cargas de produtos, a granel
ou embalados, para fins de transporte por qualquer modal.

Terminal - armazenagem: a atividade de contenção
temporária e logística de produtos, entre duas operações de transporte
ou entre a produção e a primeira operação de transporte.

Terminal oceânico: consultar Porto - quadro de boias; Porto
- monoboia.

Tiquira: consultar Bebida alcoólica - tiquira.
Transmissão de energia elétrica: consultar Energia elétrica -

transmissão.
Transporte - dutoviário: o transporte por duto que constitui

modal de transporte de produtos.
Transporte - por duto: o transporte por meio de instalação

constituída por tubos ligados entre si, incluindo os componentes e
complementos, destinada ao transporte ou transferência de líquidos,
gases ou sólidos (hidratados ou não), entre as fronteiras de unidades
operacionais geograficamente distintas.

Transporte de esgoto de pequeno porte: os interceptores,
emissários e respectivas estações elevatórias de esgoto com vazão
nominal de projeto menor ou igual a 200 l/s. (Resolução CONAMA
nº 377/2006: art. 2º, I)

Transporte de esgoto de médio porte: os interceptores,
emissários e estações elevatórias de esgoto com vazão nominal de
projeto maior do que 200 l/s e menor ou igual a 1.000 l/s. (Resolução
CONAMA nº 377/2006: art. 2º, III)

Transporte de esgoto de grande porte: os interceptores,
emissários e estações elevatórias de esgoto com vazão nominal de
projeto maior do que 1.000 l/s. (Referente à Resolução CONAMA nº
377/2006: art. 2º, III)

Tratamento de esgoto - unidade de pequeno porte: a estação
de tratamento de esgoto com vazão nominal de projeto menor ou
igual a 50 l/s ou com capacidade para atendimento até 30.000
habitantes, a critério do órgão ambiental competente. (Resolução
CONAMA nº 377/2006: art. 2º, II)

Tratamento de esgoto - unidade de médio porte: a estação de
tratamento de esgoto com vazão nominal de projeto maior que 50 l/s
e menor ou igual a 400 l/s ou com capacidade para atendimento
superior a 30.000 e inferior a 250.000 habitantes, a critério do órgão
ambiental competente. (Resolução CONAMA nº 377/2006: art. 2º,
IV)

Tratamento de esgoto - unidade de grande porte: a estação de
tratamento de esgoto com vazão nominal de projeto maior que 400 l/s
ou com capacidade para atendimento superior a 250.000 habitantes, a
critério do órgão ambiental competente. (Referente à Resolução
CONAMA nº 377/2006: art. 2º, IV)

Tubulação: o conduto fechado que se diferencia de duto pelo
fato de movimentar ou transferir líquidos, gases ou sólidos sob
pressão dentro dos limites de uma planta industrial, instalação de
produção ou armazenamento de petróleo e seus derivados.

Tubulação - tubo: o produto tubular fabricado de acordo com
uma norma de fabricação, conforme sua finalidade.

Turismo - complexo turístico e de lazer: o conjunto de
instalações contíguas e de serviços coordenados para o exercício de
atividades turísticas e de lazer, incluindo ou não meio de
hospedagem.

Turismo - embarcação: a construção inscrita na autoridade
marítima, apta ao transporte de pessoas, que possua como finalidade
a oferta de serviços turísticos, e os navios estrangeiros que operem
mediante fretamento por agência de turismo brasileira ou por
armadores estrangeiros com empresa cadastrada no Ministério do
Turismo. (Decreto nº 7.381/2010: art. 37)

Turismo - estância hidromineral: a localidade assim
reconhecida por lei estadual e que disponha de fontes de águas
termais ou minerais naturais. (Referente à Lei nº 2.661/1955: art.
1º)

Turismo - flat/apart-hotel: o hotel constituído por unidades
habitacionais que disponham de dormitório, banheiro, sala e cozinha
equipada, em edifício com administração e comercialização
integradas, que possua serviço de recepção, limpeza e arrumação.
(Portaria MTur nº 100/2011: art. 7º, VII)

Turismo - hotel: o estabelecimento com serviço de recepção,
alojamento temporário, com ou sem alimentação, ofertados em
unidades individuais e de uso exclusivo dos hóspedes, mediante
cobrança de diária. (Portaria MTur nº 100/2011: art. 7º, I)

Turismo - hotel fazenda: o complexo turístico que se
caracteriza pela localização de hotel em ambiente rural, dotado de
exploração agropecuária, que ofereça entretenimento e vivência do
campo. (Portaria MTur nº 100/2011: art. 7º, III)

Turismo - hotel histórico: o complexo turístico que se
caracteriza pela instalação de hotel em edificação preservada em sua
forma original ou restaurada, ou ainda que tenha sido palco de fatos
histórico-culturais de importância reconhecida. (Referente à Portaria
MTur nº 100/2011: art. 7º, V)

Turismo - instalação portuária de turismo de apoio - IPTur
Apoio: a instalação que realiza embarque, desembarque e trânsito de
passageiros e tripulantes diretamente em embarcações de transporte
com destino ou origem em embarcação de turismo fundeada ao largo
da instalação portuária. (Resolução ANTAQ nº 3.290/2014: art. 2º,
VI, "c")

Turismo - instalação portuária de turismo de trânsito - IPTur
Trânsito: a instalação que realiza apenas trânsito de passageiros e
tripulantes diretamente em embarcações de turismo. (Resolução
ANTAQ nº 3.290/2014: art. 2º, VI, "b")

Turismo - parque de fontes de águas termais ou minerais
em estância hidromineral: o parque temático aquático que utilize
fontes de águas termais ou minerais em estância hidromineral.

Turismo - parque temático: o empreendimento implantado
em local fixo e de forma permanente, ambientado tematicamente,
que tenha por objeto social a prestação de serviços considerados
de interesse turístico pelo Ministério do Turismo e área mínima de
60.001 m2. (Referente ao Decreto nº 7.381/2010: art. 44)

Turismo - parque temático aquático: o empreendimento
implantado em local fixo e de forma permanente, ambientado
tematicamente, que tenha por objeto social a prestação de serviços
considerados de interesse turístico pelo Ministério do Turismo e
área mínima de 2.000 m2. (Referente ao Decreto nº 7.381/2010:
art. 49)

Turismo - pousada: o empreendimento de característica
horizontal, composto de no máximo 30 unidades habitacionais e
90 leitos, com serviços de recepção, alimentação e alojamento
temporário, podendo ser em um prédio único com até três
pavimentos, ou contar com chalés ou bangalôs. (Portaria MTur nº
100/2011: art. 7º, VI)

Turismo - resort: o complexo turístico que se caracteriza
por hotel com infraestrutura de lazer e entretenimento que
disponha de serviços de estética, atividades físicas, recreação e
convívio com a natureza no próprio empreendimento. (Referente à
Portaria MTur nº 100/2011: art. 7º, II)

U
Unidade auxiliar: o estabelecimento em que são exercidas

atividades auxiliares de empresas e em local diferente daquele das
atividades principais e secundárias. (Referente à Resolução
CONCLA nº 1/2008: ANEXO ÚNICO)

Unidade de Abastecimento de Combustíveis - CB: o
estabelecimento unidade auxiliar, para abastecimento de
combustível de veículos exclusivamente para uso da empresa.
(Resolução CONCLA nº 1/2008: ANEXO ÚNICO)

Usinas sob pressão: consultar Preservação da madeira -
usinas sob pressão.

Usinas sem pressão: consultar Preservação da madeira -
usinas sem pressão.

Usinas piloto: consultar Preservação da madeira - usinas
piloto.

V
Veículo automotor: o veículo leve de passageiros; veículo

leve comercial; veículo com características especiais para uso fora
de estrada; e veículos pesados. (Referente à Resolução CONAMA
nº 15/1995: art. 1º)

Veículo automotor - motociclo: qualquer tipo de veículo
automotor de duas rodas, incluídos os ciclomotores, motonetas e
motocicletas. (Resolução CONAMA nº 418/2009: art. 2º, I)

Venda aplicada: consultar Agrotóxico - venda aplicada.
Vinho: a bebida obtida pela fermentação alcoólica do

mosto simples de uva sã, fresca e madura. (Lei nº 7.678/1988: art.
3º)

Vinho de mesa: o vinho com teor alcoólico de 8,6% (oito
inteiros e seis décimos por cento) a 14% (catorze por cento) em
volume, podendo conter até uma atmosfera de pressão a 20ºC
(vinte graus Célsius) (Lei nº 7.678/1988: art. 9º)

Vinho leve: o vinho com teor alcoólico de 7% (sete por
cento) a 8,5% (oito inteiros e cinco décimos por cento) em
volume, obtido exclusivamente da fermentação dos açúcares
naturais da uva, produzido durante a safra nas zonas de produção.
(Referente à Lei nº 7.678/1988: art. 10º)

Vinho fino: o vinho de teor alcoólico de 8,6% (oito
inteiros e seis décimos por cento) a 14% (catorze por cento) em
volume, elaborado mediante processos tecnológicos adequados que
assegurem a otimização de suas características sensoriais e
exclusivamente de variedades Vitis vinífera do grupo Nobres.
(Referente à Lei nº 7.678/1988: art. 9º, § 2º)

Vinho frisante: o vinho com teor alcoólico de 7% (sete
por cento) a 14% (catorze por cento) em volume, e uma pressão
mínima de 1,1 (um inteiro e um décimo) a 2,0 (dois inteiros)
atmosferas a 20ºC (vinte graus Célsius), natural ou gaseificado.
(Lei nº 7.678/1988: art. 9º, § 1º)

Vinho composto: a bebida com teor alcoólico de 14%
(quatorze por cento) a 20% (vinte por cento) em volume,
elaborado pela adição ao vinho de mesa de macerados ou
concentrados de plantas amargas ou aromáticas ou de substâncias
de origem animal ou mineral, em conjunto ou separadamente,
sendo permitido na sua elaboração o uso de álcool etílico potável
de origem agrícola, de açúcar, de caramelo e de mistela simples.
(Lei nº 7.678/1988: art. 15)

Vinho licoroso: o vinho com teor alcoólico ou adquirido
de 14% (catorze por cento) a 18% (dezoito por cento) em volume,
sendo permitido, na sua elaboração, o uso de álcool etílico potável
de origem agrícola, mosto concentrado, caramelo, mistela simples,
açúcar e caramelo de uva. (Lei nº 7.678/1988: art. 14)

Vinho gaseificado: o vinho resultante da introdução de
anidrido carbônico puro, por qualquer processo, devendo
apresentar um teor alcoólico de 7% (sete por cento) a 14%
(catorze por cento) em volume, e uma pressão mínima de 2,1 (dois
inteiros e um décimo) a 3,9 (três inteiros e nove décimos)
atmosferas a 20ºC (vinte graus Célsius). (Lei nº 7.678/1988: art.
13)

Vinho espumante: o vinho cujo anidrido carbônico provém
exclusivamente de uma segunda fermentação alcoólica do vinho
em garrafas (método Champenoise/tradicional) ou em grandes
recipientes (método Chaussepied/Charmad), com uma pressão
mínima de 4 (quatro) atmosferas a 20ºC (vinte graus Célsius) e
com teor alcoólico de 10% (dez por cento) a 13% (treze por
cento) em volume. (Lei nº 7.678/1988: art. 11)

Vinho moscatel espumante: o vinho cujo anidrido
carbônico provém da fermentação em recipiente fechado, de mosto
ou de mosto conservado de uva moscatel, com uma pressão
mínima de 4 (quatro) atmosferas a 20ºC (vinte graus Célsius), e
com um teor alcoólico de 7% (sete por cento) a 10% (dez por
cento) em volume, e no mínimo 20 (vinte) gramas de açúcar
remanescente. (Lei nº 7.678/1988: art. 12)

Vinho - mosto simples de uva: o produto obtido pelo
esmagamento ou prensagem da uva sã, fresca e madura, com a
presença ou não de suas partes sólidas. (Lei nº 7.678/1988: art.
4º)

Vinho de agricultor familiar ou empreendedor familiar: a
bebida elaborada de acordo com características culturais, históricas
e sociais da vitivinicultura, produzida de acordo com a legislação
vigente e em quantidade de até 20 (vinte) mil litros anuais.
(Referente à Lei nº 7.678/1988: art. 2º-A)

Vinagre: o produto obtido da fermentação acética do
vinho. (Lei nº 7.678/1988: art. 24)

Vodca (vodka, wodka): consultar Bebida alcoólica -
vodca.

W
Whisky (whiskey): consultar Bebida alcoólica - uísque.
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APÊNDICE C - CTF/APP E LICENCIAMENTO
AMBIENTAL DE EMPREENDIMENTOS

1. Geral
1.1. O Cadastro Técnico Federal de Atividades

Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais -
CTF/APP é o instrumento da Política Nacional do Meio

Ambiente responsável pela identificação, dentre outras, de
empreendimentos sujeitos ao controle por meio do licenciamento
ambiental.

1.2. Independentemente da fase de licenciamento do
empreendimento, devem ser declaradas quaisquer atividades
relacionadas no Anexo I da Instrução Normativa nº 6, de 2013.

1.3. Pode haver correspondência entre descrições do
CTF/APP com a fase de Instalação de empreendimento, de
Operação ou com ambas, considerando-se os tipos de processo de
licenciamento no Ibama e a existência de normativa específica
sobre o licenciamento ambiental para o tipo de empreendimento.

1.4. De aplicação nacional, Resoluções do Conselho
Nacional do Meio Ambiente - CONAMA especificam, quando for
o caso, regras atinentes ao exercício de atividades potencialmente
poluidoras consideradas de menor potencial de degradação
ambiental, bem como estabelecem normas individualizadas para
atividades e empreendimentos significativamente poluidores do
meio ambiente.

2. Grupo 1
2.1. Os empreendimentos relacionados no Grupo 1, por

tipo de processo de licenciamento no Ibama, referem-se a
empreendimento:

I. sujeito a licenciamento ambiental, federal ou não; e
II. com Lei, Decreto ou Resolução CONAMA sobre o

respectivo licenciamento ambiental, na fase de instalação e/ou na
fase de operação.

2.2. Para referências normativas e análise de
enquadramento, consulte a respectiva FTE.

2.3. Para outros empreendimentos não relacionados,
consulte a legislação distrital, estadual ou municipal de
referência.

. Tipo de processo de licenciamento no Ibama Cód. Descrições do CTF/APP que podem representar fase de Licença de Instalação - LI (ou
equivalente)

Cód. Descrições do CTF/APP que representam fase de Licença de Operação - LO (ou equ i v-
alente)

. 1 Dragagem 17 - 5 Dragagem e derrocamentos em corpos d'água. 17 - 5 Dragagem e derrocamentos em corpos d'água.

. 2 Petróleo - perfuração - 1 - 5 Perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural

. 3 Petróleo - produção 1 - 5 Perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural 1 - 5 Perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural

. 4 Usina termoelétrica 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10 17 - 1 Produção de energia termoelétrica

. 5 Duto 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10 18 - 2 Transporte por dutos

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 6 Porto 17 - 5 Dragagem e derrocamentos em corpos d'água. 18 - 3 Marinas, portos e aeroportos

. 22 - 3 Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 5 Abertura de barras, embocaduras e canais - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 7 Pequena central hidroelétrica 17 - 5 Dragagem e derrocamentos em corpos d'água. 21 - 35 Geração de energia hidrelétrica - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 3 Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 4 Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 8 Usina hidroelétrica 17 - 5 Dragagem e derrocamentos em corpos d'água. 21 - 35 Geração de energia hidrelétrica - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 3 Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 4 Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 9 Linha de transmissão 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10 21 - 34 Transmissão de energia elétrica - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 10 Parque eólico 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10 21 - 36 Geração de energia eólica e de outras fontes alternativas - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 11 Rodovia 22 - 1 Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10 21 - 30 Operação de rodovia - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 12 Hidrovia 17 - 5 Dragagem e derrocamentos em corpos d'água. 21 - 31 Operação de hidrovia - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 1 Rodovias, ferrovias, hidrovias, metropolitanos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 2 Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 4 Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 6 Transposição de bacias hidrográficas - Lei nº 6.938/1981: art. 10

3. Grupo 2
3.1. Os empreendimentos relacionados no Grupo 2, por tipo de processo de licenciamento no Ibama, referem-se a empreendimento sujeito a licenciamento ambiental, federal ou não.
3.2. Para referências normativas e análise de enquadramento, consulte a respectiva FTE.
3.3. Para outros empreendimentos não relacionados, consulte a legislação distrital, estadual ou municipal de referência.

. Tipo de processo de licenciamento no Ibama Cód. Descrições do CTF/APP que podem representar fase de Licença de In-
stalação - LI (ou equivalente)

Cód. Descrições do CTF/APP que representam fase de Licença de Operação - LO (ou equivalente)

. 1 Mineração 22 - 2 Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10 1 - 2 Lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento

. 22 - 3 Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 4 Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 6 Transposição de bacias hidrográficas - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 2 Mineração 22 - 2 Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10 1 - 3 Lavra subterrânea com ou sem beneficiamento

. 22 - 3 Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 4 Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 6 Transposição de bacias hidrográficas - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 3 Mineração 22 - 2 Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10 1 - 4 Lavra garimpeira

. 22 - 3 Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 4 Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 6 Transposição de bacias hidrográficas - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 4 Mineração 22 - 2 Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10 1 - 7 Lavra garimpeira - Decreto nº 97.507/1989

. 22 - 3 Construção de canais para drenagem - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 4 Retificação do curso de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 6 Transposição de bacias hidrográficas - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 5 Recursos hídricos 22 - 2 Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981: art. 10
-

Atividades potencialmente poluidoras vinculadas à exploração de recurso hídrico, se houver.

. 22 - 5 Abertura de barras, embocaduras e canais - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 6 Transposição de bacias hidrográficas - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 6 Ponte 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art. 10 - Conforme atividade de operação a que se vincule a ponte, se houver.

. 7 Empreendimento militar 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981: art. 10 - Conforme atividade de operação a que se refira o empreendimento militar, se h o u v e r.
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4. Grupo 3
4.1. Os empreendimentos relacionados no Grupo 3, sem tipo específico de processo de licenciamento no Ibama, referem-se a empreendimento:
I. sujeito a licenciamento ambiental, federal ou não; e
II. com Lei, Decreto ou Resolução CONAMA sobre o respectivo licenciamento ambiental, na fase de instalação e/ou na fase de operação.
4.2. Para referências normativas e análise de enquadramento, consulte a respectiva FTE.
4.3. Para outros empreendimentos não relacionados, consulte a legislação distrital, estadual ou municipal de referência.

. Tipo de processo de licenciamento no Ibama Cód. Descrições do CTF/APP que podem representar fase
de Licença de Instalação - LI (ou equivalente)

Cód. Descrições do CTF/APP que representam fase de Licença de Operação - LO(ou equivalente)

. 1 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 2 - 2 Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e
similares

. 2 Outras atividades sujeitas a licenciamento 17 - 5 Dragagem e derrocamentos em corpos d'água. 6 - 3 Fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981:
art. 10

. 3 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 7 - 1 Serraria e desdobramento de madeira

. 4 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 7 - 3 Fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada

. 5 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 7 - 4 Fabricação de estruturas de madeira e móveis

. 6 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 10 - 1 Secagem e salga de couros e peles

. 7 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 10 - 2 Curtimento e outras preparações de couros e peles

. 8 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 10 - 3 Fabricação de artefatos diversos de couros e peles

. 9 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 10 - 4 Fabricação de cola animal

. 10 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 11 - 1 Beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos

. 11 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 16 - 1 Beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares

. 12 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 16 - 2 Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal

. 13 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 16 - 15 Matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal - Instrução Normativa nº 7/2015: art. 3º, IX

. 14 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 16 - 4 Preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados

. 15 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 16 - 5 Beneficiamento e industrialização de leite e derivados

. 16 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 16 - 8 Produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação

. 17 Outras atividades sujeitas a licenciamento 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981:
art. 10

17 - 4 Destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas

. 18 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 17 - 57 Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Decreto nº 7.404/2010: art. 36

. 19 Outras atividades sujeitas a licenciamento 22 - 2 Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981:
art. 10

17 - 58 Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei nº 12.305/2010: art. 3º, VIII

. 20 Outras atividades sujeitas a licenciamento 22 - 2 Construção de barragens e diques - Lei nº 6.938/1981:
art. 10

17 - 59 Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, "f", "k"

. 21 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 17 - 60 Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos - Lei nº 12.305/2010: art. 3º, XIV

. 22 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 17 - 61 Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, I

. 23 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 17 - 62 Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, II

. 24 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 17 - 63 Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 33, III

. 25 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 17 - 64 Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, "g"

. 26 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 17 - 65 Disposição de resíduos especiais: Lei nº 12.305/2010: art. 13, I, "h"

. 27 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 17 - 66 Disposição de resíduos especiais: Protocolo de Montreal

. 28 Outras atividades sujeitas a licenciamento 17 - 5 Dragagem e derrocamentos em corpos d'água. 18 - 3 Marinas, portos e aeroportos

. 22 - 5 Abertura de barras, embocaduras e canais - Lei nº
6.938/1981: art. 10

. 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art.
10

. 29 Outras atividades sujeitas a licenciamento 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art.
10

18 - 3 Marinas, portos e aeroportos

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981:
art. 10

. 30 Outras atividades sujeitas a licenciamento 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981:
art. 10

18 - 4 Terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos

. 31 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 18 - 5 Depósitos de produtos químicos e produtos perigosos

. 32 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 18 - 80 Depósitos de produtos químicos e produtos perigosos - Lei nº 12.305/2010

. 33 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 18 - 6 Comércio de combustíveis e derivados de petróleo

. 34 Outras atividades sujeitas a licenciamento 20 - 54 Exploração de recursos aquáticos vivos - Lei nº
11.959/2009: art. 2º, II

20 - 54 Exploração de recursos aquáticos vivos - Lei nº 11.959/2009: art. 2º, II

. 35 Outras atividades sujeitas a licenciamento 22 - 7 Construção de obras de arte - Lei nº 6.938/1981: art.
10

21 - 32 Operação de aeródromos - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981:
art. 10

. 36 Outras atividades sujeitas a licenciamento 22 - 8 Outras obras de infraestrutura - Lei nº 6.938/1981:
art. 10

21 - 33 Estações de tratamento de água - Lei nº 6.938/1981: art. 10

. 37 Outras atividades sujeitas a licenciamento - - 21 - 37 Distribuição de energia elétrica - Lei nº 6.938/1981: art. 10

5. Grupo 4
5.1. Os empreendimentos relacionados no Grupo 4, sem tipo específico de processo de licenciamento no Ibama, referem-se a empreendimento sujeito a licenciamento ambiental, federal ou não.
5.2. Para referências normativas e análise de enquadramento, consulte a respectiva FTE.
5.3. Para outros empreendimentos não relacionados, consulte a legislação distrital, estadual ou municipal de referência.

. Tipo de processo de licenciamento no Ibama Cód. Descrições do CTF/APP que representam fase de Licença de Operação - LO (ou equivalente)

. 1 Outras atividades sujeitas a licenciamento 2 - 1 Beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a extração

. 2 Outras atividades sujeitas a licenciamento 2 - 2 Fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares

. 3 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 1 Fabricação de aço e de produtos siderúrgicos

. 4 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 2 Produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

. 5 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 3 Metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro

. 6 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 12 Metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro - Decreto nº 97.634/1989

. 7 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 4 Produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

. 8 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 5 Relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas

. 9 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 6 Produção de soldas e anodos

. 10 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 7 Metalurgia de metais preciosos

. 11 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 8 Metalurgia do pó, inclusive peças moldadas

. 12 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 9 Fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

. 13 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 10 Fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia

. 14 Outras atividades sujeitas a licenciamento 3 - 11 Têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície

. 15 Outras atividades sujeitas a licenciamento 4 - 1 Fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície

. 16 Outras atividades sujeitas a licenciamento 5 - 1 Fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores

. 17 Outras atividades sujeitas a licenciamento 5 - 2 Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática

. 18 Outras atividades sujeitas a licenciamento 5 - 4 Fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática - Lei nº 12.305/2010: art. 33, V

Licitações
Realce

Licitações
Realce
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. 19 Outras atividades sujeitas a licenciamento 5 - 3 Fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos

. 20 Outras atividades sujeitas a licenciamento 6 - 1 Fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios

. 21 Outras atividades sujeitas a licenciamento 6 - 2 Fabricação e montagem de aeronaves

. 22 Outras atividades sujeitas a licenciamento 7 - 2 Preservação de madeira

. 23 Outras atividades sujeitas a licenciamento 8 - 1 Fabricação de celulose e pasta mecânica

. 24 Outras atividades sujeitas a licenciamento 8 - 2 Fabricação de papel e papelão

. 25 Outras atividades sujeitas a licenciamento 8 - 3 Fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada

. 26 Outras atividades sujeitas a licenciamento 9 - 1 Beneficiamento de borracha natural

. 27 Outras atividades sujeitas a licenciamento 9 - 3 Fabricação de laminados e fios de borracha

. 28 Outras atividades sujeitas a licenciamento 9 - 4 Fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex

. 29 Outras atividades sujeitas a licenciamento 9 - 5 Fabricação de câmara de ar

. 30 Outras atividades sujeitas a licenciamento 9 - 6 Fabricação de pneumáticos

. 31 Outras atividades sujeitas a licenciamento 9 - 7 Recondicionamento de pneumáticos

. 32 Outras atividades sujeitas a licenciamento 11 - 2 Fabricação e acabamento de fios e tecidos

. 33 Outras atividades sujeitas a licenciamento 11 - 3 Tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos

. 34 Outras atividades sujeitas a licenciamento 11 - 4 Fabricação de calçados e componentes para calçados

. 35 Outras atividades sujeitas a licenciamento 12 - 1 Fabricação de laminados plásticos

. 36 Outras atividades sujeitas a licenciamento 12 - 2 Fabricação de artefatos de material plástico

. 37 Outras atividades sujeitas a licenciamento 13 - 1 Fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo

. 38 Outras atividades sujeitas a licenciamento 14 - 1 Usinas de produção de concreto

. 39 Outras atividades sujeitas a licenciamento 14 - 2 Usinas de produção de asfalto

. 40 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 1 Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos

. 41 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 17 Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - PI nº 292/1989: art. 1º

. 42 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 20 Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - Lei nº 9.976/2000

. 43 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 21 Produção de substâncias e fabricação de produtos químicos - Resolução CONAMA nº 463/2014

. 44 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 2 Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira

. 45 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 23 Fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira - Resolução CONAMA nº 362/2005: art. 2º, XIV

. 46 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 3 Fabricação de combustíveis não derivados de petróleo

. 47 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 4 Produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares, da destilação da madeira

. 48 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 5 Fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos

. 49 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 6 Fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos

. 50 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 7 Recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais

. 51 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 8 Fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos

. 52 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 9 Fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas

. 53 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 10 Fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes

. 54 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 11 Fabricação de fertilizantes e agroquímicos

. 55 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 12 Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários

. 56 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 13 Fabricação de sabões, detergentes e velas

. 57 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 14 Fabricação de perfumarias e cosméticos

. 58 Outras atividades sujeitas a licenciamento 15 - 15 Produção de álcool etílico, metanol e similares

. 59 Outras atividades sujeitas a licenciamento 16 - 3 Fabricação de conservas

. 60 Outras atividades sujeitas a licenciamento 16 - 6 Fabricação e refinação de açúcar

. 61 Outras atividades sujeitas a licenciamento 16 - 7 Refino e preparação de óleo e gorduras vegetais

. 62 Outras atividades sujeitas a licenciamento 16 - 9 Fabricação de fermentos e leveduras

. 63 Outras atividades sujeitas a licenciamento 16 - 10 Fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais

. 64 Outras atividades sujeitas a licenciamento 16 - 11 Fabricação de vinhos e vinagre

. 65 Outras atividades sujeitas a licenciamento 16 - 12 Fabricação de cervejas, chopes e maltes

. 66 Outras atividades sujeitas a licenciamento 16 - 13 Fabricação de bebidas não-alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação e águas minerais

. 67 Outras atividades sujeitas a licenciamento 16 - 14 Fabricação de bebidas alcoólicas

. 68 Outras atividades sujeitas a licenciamento 19 - 1 Complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos

SUELY MARA VAZ GUIMARAES DE ARAUJO

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO
DA BIODIVERSIDADE

PORTARIA Nº 332, DE 13 DE ABRIL DE 2018

Atualiza e aprova o Plano de Ação
Nacional para a Conservação do Tatu-bola
- PAN Tatu-bola, táxon ameaçado de
extinção, estabelecendo seu objetivo geral,
objetivos específicos, prazo de execução,
abrangência e formas de implementação,
supervisão, revisão (Processo SEI:
02070.001092/2014-51).

O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBio, no uso das
atribuições que lhe são conferidas pelo art. 24, inciso VII, do Anexo
I da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto nº 8.974, de 24 de
janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial da União do dia
subsequente e pela Portaria nº 2154/Casa Civil, de 07 de novembro
de 2016, publicada no Diário Oficial da União de 08 de novembro de
2016;

Considerando a Instrução Normativa ICMBio nº 25, de 12 de
abril de 2012, que disciplina os procedimentos para a elaboração,
aprovação, publicação, implementação, monitoria, avaliação e revisão
de planos de ação nacionais para conservação de espécies ameaçadas
de extinção ou do patrimônio espeleológico;

Considerando a Resolução CONABIO nº 6, de 03 de
setembro de 2013, que dispõe sobre as Metas Nacionais de
Biodiversidade e estabelece que, até 2020, o risco de extinção de
espécies ameaçadas terá sido reduzido significativamente, tendendo a
zero, e sua situação de conservação, em especial daquelas sofrendo
maior declínio, terá sido melhorada.

Considerando a Instrução Normativa ICMBio nº 34, de 17 de
outubro de 2013, que disciplina as diretrizes e procedimentos para a
Avaliação do Estado de Conservação das Espécies da Fauna
Brasileira, e os resultados decorrentes do processo mencionado;

Considerando a Portaria nº 43, de 31 de janeiro de 2014, do
Ministério do Meio Ambiente, que institui o Programa Nacional de
Conservação das Espécies Ameaçadas de Extinção - Pró-Espécies;

Considerando a Portaria nº 444, de 17 de dezembro de 2014,
do Ministério do Meio Ambiente, que reconhece 698 espécies da
fauna brasileira como ameaçadas de extinção, de acordo com seus
anexos;

Considerando o Decreto nº 8.974, de 24 de janeiro de 2017,
que aprova a Estrutura Regimental do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade, e

Considerando o disposto no Processo nº 02070.001092/2014-
51, resolve:

Art. 1º Atualizar e aprovar o Plano de Ação Nacional para a
Conservação do Tatu-bola (Tolypeutes tricinctus e Tolypeutes
matacus) - PAN Tatu-bola.

Art. 2º O PAN Tatu-bola tem o objetivo geral de reduzir o
risco de extinção de Tolypeutes tricinctus para a categoria
"Vulnerável" e avaliar adequadamente o estado de conservação de
Tolypeutes matacus.

§ 1º O PAN Tatu-bola abrange e estabelece estratégias
prioritárias de conservação para uma espécie ameaçada de extinção,
Tolypeutes tricinctus, constantes da Lista Nacional (Portaria MMA nº
444/2014), classificado na categoria EN (Em perigo) e uma espécie
cujas informações disponíveis não são suficientes para a adequada
avaliação de seu estado de conservação, Tolypeutes matacus.

§ 2º Para atingir o objetivo previsto no caput, o PAN Tatu-
bola, com prazo de vigência até junho de 2019, foram estabelecidas
38 (trinta e oito) ações distribuídas em 06 (seis) objetivos específicos,
assim discriminados:

I - Atualizar as áreas de ocorrência das espécies (Tolypeutes
tricinctus e Tolypeutes matacus) e identificar as principais ameaças ao
longo de suas distribuições geográficas.

II - Divulgar junto às comunidades locais, em áreas de
ocorrência de Tolypeutes tricinctus, bem como a sociedade em geral,
sobre a importância da proteção da espécie na Caatinga e no
Cerrado.

III - Ampliar o conhecimento sobre a biologia e ecologia
(dinâmica populacional, variabilidade genética e vulnerabilidade às
alterações antrópicas) para o direcionamento de estratégias de
conservação dos tatus-bola (Tolypeutes tricinctus e Tolypeutes
matacus).

IV - Ampliar, qualificar e integrar a fiscalização para coibir
a caça do tatu-bola (Tolypeutes tricinctus).

V - Reduzir a taxa de perda de hábitat de Tolypeutes
tricinctus nos próximos 05 (cinco) anos.

VI - Promover a conectividade entre as populações de
Tolypeutes tricinctus nos próximos 05 (cinco) anos.

Art. 3º Caberá ao Centro Nacional de Pesquisa e
Conservação de Primatas Brasileiros - ICMBio/CPB a coordenação
do PAN Tatu-bola, à Associação Caatinga, a coordenação executiva,
com supervisão da Coordenação Geral de Estratégias para a
Conservação da Diretoria de Pesquisa, Avaliação e Monitoramento da
Biodiversidade - ICMBio/DIBIO/CGCON.

Art. 4º O PAN Tatu-bola será monitorado anualmente, para
revisão e ajuste das ações, com uma avaliação intermediária prevista
para o meio da vigência do Plano e avaliação final ao término do
ciclo de gestão.

Parágrafo único. O Presidente do Instituto Chico Mendes
designará um Grupo de Assessoramento Técnico para auxiliar no
acompanhamento da implementação do PAN Tatu-bola.

Art. 5º O presente Plano de Ação Nacional deverá ser
mantido e atualizado na página eletrônica do Instituto Chico
Mendes.

Art. 6º Fica revogada a Portaria nº 56, de 22 de maio de
2014, publicada no Diário Oficial da União nº 97, de 23 de maio de
2014, seção 1.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua
publicação.

RICARDO JOSÉ SOAVINSKI

COORDENAÇÃO REGIONAL DA 8ª REGIÃO
PORTARIA Nº 3, DE 16 DE ABRIL DE 2018

Retificação da Portaria n°05 de 24 de
novembro de 2017

O Coordenador Regional da 8ª Região do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade, nomeado pela portaria 650
de 13 de outubro de 2017, no uso das atribuições que lhe são conferidas
pela Instrução Normativa ICMBio n° 09/2014 resolve:

Retificar o Artigo 4º da Portaria nº 05, de 24 de novembro de
2017, publicada no Diário Oficial da União n° 228 de 29 de novembro de
2017, seção 1 página 71.
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Fund ação Estadual de Proteção Ambiental Henrique Lu iz Roessler 
 DIRETORA-PRESIDENTE INTERINA: ANA MARIA PELLINI 

 End: Avenida Borges de Medeiros, nº 261 
 Porto Alegre/RS - 90020-021 

  PORTARIAS 

                       Portaria FEPAM Nº 55/2016
Dispõe sobre a ise nção de lice nciamento  ambiental de ativi dades consideradas de baixo 
pot encial.
A DIRETORA PRESIDENTE DA FEPAM, no uso das atribuições elencadas, e no uso de suas 
atribuições, conforme o disposto no artigo 15, do Decreto Estadual nº 51.761, de 26 de agosto de 
2014, e no artigo 7º, do Decreto nº 51.874, de 02 de outubro de 2014; 
CONSIDERANDO a necessidade da criação de procedimentos administrativos que cumpram os 
Princípios que norteiam a Administração Pública, dispostos no art. 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO ser mister otimizar os recursos humanos, conferindo maior e  ciência ao 
procedimento administrativo de licenciamento em conformidade com as peculiaridades das atividades 
listadas nos Anexos 1 e 2, resolve:
Art.1º Ficam isentas de licenciamento ambiental pela FEPAM as atividades discriminadas no ANEXO I 
desta Portaria, em razão do baixo potencial poluidor ou baixo impacto ambiental associado às mesmas.
§ 1º - O previsto no caput se aplicará a todas as atividades que venham a ser enquadradas como 
isentas de licenciamento ambiental pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. 
Art. 2º As atividades do ANEXO II, de impacto local, consoante a Resolução CONSEMA Nº 288/2014, 
na hipótese de atuação supletiva pela FEPAM no licenciamento municipal, também, são isentos de 
licenciamento.
Art. 3º A isenção do licenciamento ambiental pelo órgão estadual da atividade não dispensa o 
cumprimento da legislação municipal, bem como das demais licenças e/ou autorizações legalmente 
exigíveis para a atividade nas esferas municipal, estadual ou federal.
Art. 4º A responsabilidade pelas intervenções realizadas com vistas à implantação ou à operação de 
atividades isentas do licenciamento ambiental estadual será comum entre o proprietário/possuidor das 
áreas e aquele que executou diretamente a intervenção.
Art. 5º Esta Portaria dispensa a declaração de isenção de licenciamento.
Art. 6º Serão arquivados os requerimentos de Declaração de Isenção de Licenciamento protocolados 
na FEPAM em data anterior à publicação desta Portaria.
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Porto Alegre, 16 de agosto de 2016. 
Ana Maria Pelli ni

Diretora- Presi dente da FEPAM

ANEXO I
ATIVIDADES ISENTAS DE LICENCIAMENTO ESTADUAL

Codram DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE
117.30 CRIAÇÃO DE BOVINOS DE CORTE EM SISTEMA EXTENSIVO A CAMPO
125.00 CULTURAS AGRÍCOLAS NÃO IRRIGADAS
132.00 EXTRAÇÃO DE HUMUS PARA USO AGRÍCOLA
3414.80 FRACIONAMENTO DE MATRÍCULA PARA FINS CARTORIAIS SEM INTERVENÇÃO
3418.00 PLANO DIRETOR
3420.00 BAR/BOATE/DANCETERIA/CASA DE SHOWS
3421.00 LAVAGEM DE VEÍCULOS
3422.00 FIXAÇÃO DE PLACAS

3423.00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÁQUINAS / APARELHOS / 
UTENSÍLIOS / PEÇAS / ACESSÓRIOS

3424.00 MONTAGEM DE MAT ELÉTRICO/ELETRÔNICO E EQUIP P / COMUNICAÇÃO/
INFORMÁTICA

3425.00 MONTAGEM DE ARTEF DE MADEIRA (INCLUSIVE CARIMBOS)
3427.00 ESCRITÓRIO
3465.31 EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS (EXCETO LOTEAMENTOS E CONDOMÍNIOS)
3465.90 CONSTRUÇÃO CIVIL GENÉRICA
4110.00 COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS 
4130.30 DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS
4130.90 DISTRIBUIDORAS DE PRODUTOS EM GERAL NÃO ESPECIFICADOS
4170.10 COMÉRCIO DE CARNES
4716.00 TRANSPORTE DE CARGA/EQUIPAMENTO DE GRANDE PORTE
4740.10 COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUO CLASSE II
4740.40 TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE
4750.21 ABASTECIMENTO PARA PULVERIZADORES AGRICOLAS

4750.53 POSTO DE ABASTECIMENTO PRÓPRIO COM TANQUES AÉREOS (DEPÓSITO 
DE COMBUSTÍVEIS) <= 15M³

5410.10 SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA
5410.90 SERVIÇOS DE LIMPEZA DE INSTALAÇÕES EM GERAL
5720.00 INSTITUIÇÕES CIENTÍFICAS E TECNOLÓGICAS 

ANEXO II
ATIVIDADES DE IMPACTO LOCAL (MUNICÍPIOS)

ISENTAS NO CASO DE ATUAÇÃ O SUPLETIVA ESTADUAL

Codram DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE

114.40 CRIAÇÃO DE OVINOS DE CORTE EM SISTEMA EXTENSIVO A CAMPO (SOMENTE 
PORTE EXCEPCIONAL)

117.20 AÇUDE PARA DESSEDENTAÇÃO ANIMAL 
2624.30 ARMAZEM DE PESCADO 
2632.40 ENTREPOSTO/DISTRIBUIDOR DE MEL 
2640.10 PADARIA, CONFEITARIA, PASTELARIA 
3012.00 SERVIÇOS DE TORNEARIAS/FERRARIA/SERRALHEIRA 
3018.00 SECADOR DE FUMO

3020.00 FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE TECIDO E METAL SEM TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIE

3426.00
MONTAGEM OU RECUPERAÇÃO DE MÓVEIS SEM TRATAMENTO DE 
SUPERFÍCIE E SEM PINTURA 

3510.21 LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO  ENERGIA ELÉTRICA (ATÉ 34,5KV)
4170.00 COMÉRCIO EM GERAL 
4750.90 DEPÓSITO EM GERAL
4810.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 
4810.10 INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA  
4810.11 INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA SUBFLUVIAL 

4811.00 INSTALAÇÃO DE CABOS DE FIBRA ÓPTICA 
4812.00 REDE / ANTENA PARA TELEFONIA MÓVEL/ESTAÇÃO RÁDIO BASE
5110.00 HOTEL / POUSADA 
5130.00 RESTAURANTE/REFEITÓRIO//LANCHONETE/QUIOSQUE/TREILER 

5210.00 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS / APARELHOS / 
UTENSÍLIOS / PEÇAS / ACESSÓRIOS 

5230.00 ESTOFARIA – REFORMAS DE ESTOFADOS EM GERAL 
5290.00 SERVIÇOS DIVERSOS DE REPARAÇÃO E CONSERVAÇÃO 
5610.00 ESCOLAS/CRECHES 
9110.00 INSTITUIÇÃO RELIGOSA/TEMPLO/CAPELA 
9211.00 HIPICA/CANCHA RETA
9220.00 PISCINAS DE USO COLETIVO 
9230.00 SAUNA 

 Codigo:  1667793 

Fund ação Zoobot ânica do RS - FZB 
 PRESIDENTE : Lu iz Fernando  de Oliveira Branco 

 End: Avenida Dr. Salvador França, nº 1427 
 Porto Alegre/RS - 90690-000 

TERMOS ADITIVOS 

Termo Ad itivo do Cont rato AJUR/FZB nº 15/2012
Partes: Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul, CNPJ 87.912.929/0001-75 e WECON Comér-
cio, Distribuição e Serviços em Tecnologia da Informação LTDA., CNPJ 10.663.782/0001-00;  Objeto:
Prorrogação do prazo de vigência por mais 12 meses. Acess o Púb lic o: Av. Salvador França, 1427, 
Porto Alegre-RS - Setor de Contratos;  Process o n º: 274-05.61/12-6. 

 Codigo:  1667753 

 Secretaria da Saúde 
Secre taria da Saúde 

 SECRETÁRIO: JOÃO GABBARD O DOS REIS 
 End: Av. Borges de Medeiros, 1501 - 6º andar 

 Porto Alegre/RS - 90119-900 

  SÚMULAS 

RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 147/2016
 Processo nº 004985-20.69/15-7 

O pregoeiro e sua equipe de apoio, designados por portaria, comunicam o resultado deste Pregão 
Eletrônico, para os seguintes lotes: 
LOTES 01 - EMPRESA: SULLAB DIST. DE PROD. DIAGNÓSTICO HOSPITALARES E FARMACÊU-
TICOS LTDA - CNPJ: 88.484.969/0001-26- VALOR TOTAL: R$ 6.610,00 
LOTES 02 - EMPRESA: SULLAB DIST. DE PROD. DIAGNÓSTICO HOSPITALARES E FARMACÊU-
TICOS LTDA - CNPJ: 88.484.969/0001-26- VALOR TOTAL: R$ 5.560,00 
LOTE 03 - EMPRESA: EMPRESA: SULLAB DIST. DE PROD. DIAGNÓSTICO HOSPITALARES E 
FARMACÊUTICOS LTDA - CNPJ: 88.484.969/0001-26- VALOR TOTAL: R$ 14.840,00 
LOTE 04 - EMPRESA: SULLAB DIST. DE PROD. DIAGNÓSTICO HOSPITALARES E FARMACÊUTI-
COS LTDA - CNPJ: 88.484.969/0001-26- VALOR TOTAL: R$ 2.970,00 
LOTE 05 - EMPRESA: SULLAB DIST. DE PROD. DIAGNÓSTICO HOSPITALARES E FARMACÊUTI-
COS LTDA - CNPJ: 88.484.969/0001-26- VALOR TOTAL: R$ 1.800,00 
LOTE 06 - EMPRESA: SULLAB DIST. DE PROD. DIAGNÓSTICO HOSPITALARES E FARMACÊUTI-
COS LTDA - CNPJ: 88.484.969/0001-26- VALOR TOTAL: R$ 5.900,00 
LOTE 07 - EMPRESA: LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 
00.512.932/0001-13- VALOR TOTAL: R$ 72,00 
LOTE 08 - EMPRESA: LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 
00.512.932/0001-13- VALOR TOTAL: R$ 105,00 
LOTE 09 - EMPRESA: LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 
00.512.932/0001-13- VALOR TOTAL: R$ 72,00 
O total dos lotes, deste Pregão Eletrônico, perfaz o valor de R$ 37.479,00 (trinta e sete mil, quatrocen-
tos e setenta e nove reais). 

 Fundamentação legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. 
 Porto Alegre, 22 de agosto de 2016 

 DA - Divisão de Compras 
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO 148/2016

 Processo nº 005039-20.69/15-2 
O pregoeiro e sua equipe de apoio, designados por portaria, comunicam o resultado deste Pregão 
Eletrônico, para os seguintes lotes: 
LOTES 01 - LABLOG SOLUÇÕES EM DIAGNÓSTICOS LTDA - ME - CNPJ: 20.666.675/0001-81 - 
VALOR TOTAL:  R$ 33.600,00 
O total dos lotes, deste Pregão Eletrônico, perfaz o valor de R$ 33.600,00 (trinta e três mil, seiscentos 
reais).

 Fundamentação legal: Leis 10.520/2002 e 8.666/93. 
 Porto Alegre, 22 de agosto de 2016 

 DA - Divisão de Compras 

 Codigo:  1667825 

Nº. A.R.P. DCC/380/2016, Processo: Nº. 35648-20.00/16-8, celebrado em 15-08-2016, realizado pela 
Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e NOVARTIS BIOCIÊNCIAS S.A: Visa registrar o 
preço de produtos de uso humano, conforme especi  cações e quantidades estimadas: Everolimo 0,50 
mg/ 24.000 comprimidos/ Everolimo 0,75 mg/ 4.800 comprimidos/ Everolimo 1 mg/ 9.600 comprimi-
dos. Preço: R$ 650.400,00. PRAZO DE VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 12 (doze) meses 
contados a partir da data da publicação da súmula no DOE. RECURSO SES: 0006 1865/ U.O.: 2095/ 
Atividade: 6182 6286. Natureza da despesa: 339091 339030. 

Nº. A.R.P. DCC/381/2016, Processo: Nº. 35648-20.00/16-8, celebrado em 15-08-2016, realizado pela 
Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e CIRÚGICA JAW COMÉRCIO DE MATERIAL 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA: Visa registrar o preço de produtos de uso humano, conforme especi-
 cações e quantidades estimadas: Sirolimo 2 mg/ 6.480 drágeas. Preço: R$ 309.420,00. PRAZO DE 
VALIDADE DOS PREÇOS REGISTRADOS: 12 (doze) meses contados a partir da data da publicação 
da súmula no DOE. RECURSO SES: 0006 1865/ U.O.: 2095/ Atividade: 6182 6286. Natureza da des-
pesa: 339091 339030. 


