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Contexto do Município de Araucária

 População 141.410 habitantes

 Renda mensal média 3,9 salários min.

 1º PIB Industrial do PR e 2º PIB Geral

 Orçamento anual SMMA 19 milhões

 Secretaria Municipal de Meio Ambiente desde 1993

 Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – COMDEMA desde 1995 

(deliberativo desde 2010)

 Fundo Especial de Meio Ambiente – FEMA desde 2001

 Política Municipal de Meio Ambiente e SISMUMA desde 2010



Aspectos necessários para descentralização

- LC 140/2011 e Res. CEMA 88/2013

Aspectos Legais:

 Plano Diretor vigente

 Órgão Ambiental capacitado

 Sistema Municipal de Informações Ambientais

 Conselho Municipal de Meio Ambiente (deliberativo)

 Fundo Municipal de Meio Ambiente

 Instituição do Licenciamento Ambiental

 Decreto Regulamentador (classificação por atividade, tipo de licença, potencial 
poluidor, estudos ambientais ...)

 Taxas Ambientais

 Autorização do poder concedente



Aspectos necessários para descentralização

- LC 140/2011 e Res. CEMA 88/2013

Aspectos técnico-operacionais:

 Organização administrativa em departamentos

 Capacidade operacional de licenciar, fiscalizar e monitorar

 Infraestrutura e veículos

 Equipamentos e softwares

 Equipe administrativa

 Servidores/técnicos dotados de competência legal: 

Eng. Ambiental, Eng. Agrônomo, Eng. Florestal, Biólogo, Técnicos 

Ambientais, Técnico em Saneamento e Méd. Veterinária



Aspectos necessários para descentralização

- LC 140/2011 e Res. CEMA 88/2013

 Sistema informatizado

 Equipe programadora para manutenção/evolução de sistemas



Resultados apresentados até o momento

Início do licenciamento municipal: 05/06/2017

 Reorganização e profissionalismo do órgão

 708 licenças ambientais expedidas

 Aumento significativo no volume de trabalho e de atendimentos

 Aumento no número de denúncias

 Abertura de novas frentes de trabalho para consultoria ambiental 

local

 Nivelamento técnico do mercado

 Referência a outros municípios e ao órgão estadual

 Autofinanciamento do Fundo Especial do Meio Ambiente



Dificuldades e desafios 

 Procedimentos para delegação pelo Estado e cumprimento da 

Res. CEMA 088/2013

 Normatização hierárquica desatualizada

 Sistema de Informática Estadual – SGA

 Inseguranças jurídicas (ex: supressão vegetal, ações do MP)

 Alterações constantes (ex: SINAFLOR)

 Definição de critérios técnicos e administrativos transparentes

 Empresa especializada em sistema de informática para gestão 

ambiental



Dificuldades e desafios 

 Atividades delegadas de médio e grande porte reduziram tempo para 

emissão da licença (em média 2/3)

 Atividades de pequeno porte (ex: comércio e serviços) aumentaram 

tempo para emissão de licença e burocracia

 Formação e treinamento de equipe capacitada para avaliação do 

projetos

 Proximidade maior da população com o órgão ambiental
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