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DECRETO MUNICIPAL Nº 045/ 2017. 

Dispõe sobre regras a serem seguidas para 

classificação de risco das atividades 

empresariais e para regulamentação de 

pesquisa prévia para a concessão do Alvará de 

Funcionamento provisório ou definitivo de 

Microempresas, de Empresas de Pequeno Porte 

e de Microempreendedores individuais e da 

fiscalização orientadora no Município de Aveiro 

- PA.  

 

O Prefeito de Aveiro - PA, Exmo. Sr. VILSON 
GONÇALVES, no exercício de suas atribuições e 
considerando a necessidade de adequação dos 
procedimentos municipais de autorização para 
tratamento diferenciado e funcionamento de 
atividades econômicas de menor porte à Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 
que dispõe sobre o favorecido ás Microempresas e 
ás Empresas de Pequeno Porte e aos 
Microempreendedores Individuais. 

CONSIDERANDO a necessidade de criar 
mecanismos facilitadores que permitam dar 
agilidade ao licenciamento de atividades 
econômicas no Município de Aveiro - PA; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de oferecer à 
população um serviço público de qualidade, 
facilitando o atendimento ao cidadão-contribuinte, 
oferecendo mecanismos simples, fáceis e 
acessíveis para os procedimentos de 
licenciamento; 
 
CONSIDERANDO a necessidade de 
desburocratizar e tornar mais racional, eficiente e 
ágil a concessão de alvarás e de licenças para 
autorizar o funcionamento de empresas no 
município do Aveiro – PA; 
 
CONSIDERANDO as diretrizes da política de meio 
ambiente idealizada para o Município de Aveiro 
que visa a aplicação de instrumentos normativos 
para viabilizar a gestão do meio ambiente, além de 
impedir ou controlar o funcionamento e a 
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implantação ou ampliação de construções ou 
atividades que comportem risco efetivo ou 
potencial de dano à qualidade de vida e ao meio 
ambiente; 
 
CONSIDERANDO os requisitos para fins de 
registro e legalização de empresários e  pessoas 
jurídicas, no que se refere ao "Simples Nacional", 
elencados na Lei Complementar Federal nº 
123/2006; 

 
CONSIDERANDO que aquele registro deverá ser 
simplificado, racionalizado e uniformizado pelos 
órgãos envolvidos na abertura e fechamento de 
empresas, no âmbito de suas competências; 
 
CONSIDERANDO que os órgãos e entidades 
envolvidos na abertura e fechamento de empresas 
que sejam responsáveis pela emissão de licenças 
e autorizações de funcionamento, somente 
realizarão vistorias após o início de operação do 
estabelecimento, quando a atividade, por sua 
natureza, comportar grau de risco compatível com 
esse procedimento, de acordo com o que 
preceitua o § 1º do artigo 6º da Lei Complementar 
Federal nº 123/2006. 

 

 

DECRETA: 

 Art. 1º Este Decreto define o grau de risco das atividades econômicas realizadas por 
sociedade empresariais, sociedade simples, empresa individual de responsabilidade 
limitada, empresário a que se refere o art.966 da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002 
(Código Civil) e Microempreendedor Individual e as regras sobre pesquisas prévias, alvarás 
de funcionamento provisório ou definitivo e fiscalização orientadora. 

 Parágrafo único. As disposições deste Decreto se aplicam aos órgãos e entidades do 
Município responsáveis pelo processo de abertura, funcionamento, alteração e fechamento 
de empresas. 

 Art.2º Serão consideradas atividades de alto risco pelos órgãos municipais as 
atividades empresariais constantes das listagens anexas da Resolução CGSIM nº22, de 
junho de 2010 e da Resolução do CGSIM nº24, de maio de 2011, e suas futuras alterações. 

 §1º.Os órgãos municipais responsáveis pelo licenciamento deverão considerar as 
atividades de grau de risco alto, definidas conforme caput deste artigo para realizar vistoria 
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prévia para verificação de cumprimento das normas de segurança sanitária, controle 
ambiental e demais requisitos previstos na legislação municipal. 

 §2º.O Grau de risco será considerado alto se uma ou mais atividades do 
estabelecimento empresarial forem assim classificadas. 

 §3º.Definidas as atividades de alto risco, consideram-se de baixo risco as demais 
atividades constantes da tabela de Classificação Nacional de atividades Econômicas 
CNAE. 

 Art.3º. Os órgãos e entidades envolvidos na abertura de empresas, no âmbito do 
governo municipal, deverão manter a disposição dos usuários informações e instrumentos 
que permitam pesquisas prévias ás etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de 
empresários e pessoas jurídicas, de modo a prover ao usuário certeza quanto a 
documentação exigida e a viabilidade do registro ou inscrição. 

 Parágrafo único.  As pesquisas prévias à efetivação de ato constitutivo ou de sua 
alteração deverão bastar a que o usuário seja informado pelos órgãos e entidades 
competentes: 

I – da descrição oficial do endereço de seu interesse e da possibilidade de 
exercício da atividade desejada no local escolhido; e 

II – de todos os requisitos a serem cumpridos para obtenção de licença de 
autorização de funcionamento, segundo a atividade pretendida, o porte, o grau de risco e a 
localização. 

Art.4º O Município de Aveiro - PA emitirá Alvará de Funcionamento 
Provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato 
de registro, exceto nos casos em que o grau de risco da atividade for considerado alto. 

Art.5ºO Município poderá conceder Alvará de Funcionamento para o 
Microempreendedor individual, para microempresa e para empresa de pequeno porte em 
residência do titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese 
em que a atividade não gere grande circulação de pessoas. 

Art.6º Para o registro e legalização do Microempreendedor individual deverá 
ser mantida a cobrança de IPTU residencial para as atividades com sede na própria 
residência. 

Art.7. Os órgãos e entidades responsáveis pelo licenciamento de atividades 
empresariais instituirão procedimentos de fiscalização de natureza orientadora às 
Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte e aos Microempreendedores Individuais, 
aplicáveis quando: 

I – a atividade for considerada de baixo risco; e, 
II – não ocorrer situação de risco grave, reincidência, fraude, resistência ou 

embaraço à fiscalização. 
Art.8º. Os procedimentos de natureza orientadora previstos no artigo anterior 

deverão prever: 
I – a lavratura de “Termo de Ajuda de Conduta”, em primeira visita, do qual 

constará a orientação e respectivo prazo para cumprimento das providências indicadas pelo 
fiscal; e, 
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II – a verificação, em segunda visita, do cumprimento da orientação referida 
no inciso anterior, previamente à lavratura de auto de infração ou instauração de processo 
administrativo para a declaração da invalidade ou cassação do licenciamento. 

 
Art.9º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
 
          Aveiro – PA,  25 de Abril 2017. 
 
 
 
 
 
 

VILSON GONÇALVES 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
 

ATIVIDADES DE ALTO RISCO - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 

CNAE DESCRIÇÃO 

0161-0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 

1510-6/00 Curtimento e outras preparações de couro 

1721-4/00 Fabricação de papel 

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis 

2052-5/00 Fabricação de desinfetantes domissanitários 

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 

2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 

2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos 

3104-7/00 Fabricação de colchões 

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos 

4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 

4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 

9603-3/04 Serviços de funerárias 
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ANEXO II 
 

ATIVIDADES DE ALTO RISCO - EXCETO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
(Redação dada pela Resolução CGSIM nº 24, de 10 de maio de 2011) 

CNAE DESCRIÇÃO 

0161-0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 

1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial 

1099-6/07 Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares 

1122-4/04 Fabricação de bebidas isotônicas 

1510-6/00 Curtimento e outras preparações de couro 

1531-9/02 Acabamento de calçados de couro sob contrato 

1532-7/00 Fabricação de tênis de qualquer material 

1533-5/00 Fabricação de calçados de material sintético 

1539-4/00 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente 

1540-8/00 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material 

1610-2/01 Serrarias com desdobramento de madeira 

1610-2/02 Serrarias sem desdobramento de madeira 

1621-8/00 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e 
aglomerada 

1622-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 

1622-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações 
industriais e comerciais 

1622-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção 

1623-4/00 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira 

1629-3/01 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 

1629-3/02 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais 
trançados, exceto móveis 

1710-9/00 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel 

1721-4/00 Fabricação de papel 

1722-2/00 Fabricação de cartolina e papel-cartão 

1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel 

1732-0/00 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão 

1733-8/00 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado 

1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos 

1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para 
uso comercial e de escritório 

1742-7/01 Fabricação de fraldas descartáveis 

1742-7/02 Fabricação de absorventes higiênicos 

1742-7/99 Fabricação de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não 
especificados anteriormente 
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1749-4/00 Fabricação de produtos de pastas celulósicas, papel, cartolina, papel-cartão e 
papelão ondulado não especificados anteriormente 

1811-3/01 Impressão de jornais 

1811-3/02 Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas 

1812-1/00 Impressão de material de segurança 

1813-0/01 Impressão de material para uso publicitário 

1813-0/99 Impressão de material para outros usos 

1821-1/00 Serviços de pré-impressão 

1830-0/01 Reprodução de som em qualquer suporte 

1830-0/02 Reprodução de vídeo em qualquer suporte 

1830-0/03 Reprodução de software em qualquer suporte 

1910-1/00 Coquerias 

1921-7/00 Fabricação de produtos do refino de petróleo 

1922-5/01 Formulação de combustíveis 

1922-5/02 Rerrefino de óleos lubrificantes 

1922-5/99 Fabricação de outros produtos derivados do petróleo, exceto produtos do refino 

1931-4/00 Fabricação de álcool 

1932-2/00 Fabricação de biocombustíveis, exceto álcool 

2011-8/00 Fabricação de cloro e álcalis 

2012-6/00 Fabricação de intermediários para fertilizantes 

2013-4/00 Fabricação de adubos e fertilizantes 

2014-2/00 Fabricação de gases industriais 

2019-3/01 Elaboração de combustíveis nucleares 

2019-3/99 Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados 
anteriormente 

2021-5/00 Fabricação de produtos petroquímicos básicos 

2022-3/00 Fabricação de intermediários para plastificantes, resinas e fibras 

2029-1/00 Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente 

2031-2/00 Fabricação de resinas termoplásticas 

2032-1/00 Fabricação de resinas termofixas 

2033-9/00 Fabricação de elastômeros 

2040-1/00 Fabricação de fibras artificiais e sintéticas 

2051-7/00 Fabricação de defensivos agrícolas 

2052-5/00 Fabricação de desinfestantes domissanitários 

2061-4/00 Fabricação de sabões e detergentes sintéticos 

2062-2/00 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 

2063-1/00 Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

2071-1/00 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 
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2072-0/00 Fabricação de tintas de impressão 

2073-8/00 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 

2091-6/00 Fabricação de adesivos e selantes 

2092-4/01 Fabricação de pólvoras, explosivos e detonantes 

2092-4/02 Fabricação de artigos pirotécnicos 

2092-4/03 Fabricação de fósforos de segurança 

2093-2/00 Fabricação de aditivos de uso industrial 

2094-1/00 Fabricação de catalisadores 

2099-1/01 Fabricação de chapas, filmes, papéis e outros materiais e produtos químicos para 
fotografia 

2099-1/99 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 

2110-6/00 Fabricação de produtos farmoquímicos 

2121-1/01 Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano 

2121-1/02 Fabricação de medicamentos homeopáticos para uso humano 

2121-1/03 Fabricação de medicamentos fitoterápicos para uso humano 

2122-0/00 Fabricação de medicamentos para uso veterinário 

2123-8/00 Fabricação de preparações farmacêuticas 

2211-1/00 Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar 

2212-9/00 Reforma de pneumáticos usados 

2219-6/00 Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente 

2221-8/00 Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico 

2222-6/00 Fabricação de embalagens de material plástico 

2223-4/00 Fabricação de tubos e acessórios de material plástico para uso na construção 

2229-3/01 Fabricação de artefatos de material plástico para uso pessoal e doméstico 

2229-3/02 Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais 

2229-3/03 Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e 
acessórios 

2229-3/99 Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados 
anteriormente 

2311-7/00 Fabricação de vidro plano e de segurança 

2312-5/00 Fabricação de embalagens de vidro 

2320-6/00 Fabricação de cimento 

2330-3/01 Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob 
encomenda 

2330-3/02 Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 

2330-3/03 Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção 

2330-3/04 Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 

2330-3/05 Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 
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2330-3/99 Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso 
e materiais semelhantes 

2341-9/00 Fabricação de produtos cerâmicos refratários 

2342-7/01 Fabricação de azulejos e pisos 

2342-7/02 Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto 
azulejos e pisos 

2349-4/01 Fabricação de material sanitário de cerâmica 

2349-4/99 Fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não especificados anteriormente 

2391-5/01 Britamento de pedras, exceto associado à extração 

2391-5/02 Aparelhamento de pedras para construção, exceto associado à extração 

2391-5/03 Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e 
outras pedras 

2392-3/00 Fabricação de cal e gesso 

2392-1/02 Fabricação de abrasivos 

2399-1/99 Fabricação de outros produtos de minerais não-metálicos não especificados 
anteriormente 

2411-3/00 Produção de ferro-gusa 

2412-1/00 Produção de ferroligas 

2421-1/00 Produção de semi-acabados de aço 

2422-9/01 Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não 

2422-9/02 Produção de laminados planos de aços especiais 

2423-7/01 Produção de tubos de aço sem costura 

2423-7/02 Produção de laminados longos de aço, exceto tubos 

2424-5/01 Produção de arames de aço 

2424-5/02 Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames 

2431-8/00 Produção de tubos de aço com costura 

2439-3/00 Produção de outros tubos de ferro e aço 

2441-5/02 Produção de laminados de alumínio 

2442-3/00 Metalurgia dos metais preciosos 

2443-1/00 Metalurgia do cobre 

2449-1/02 Produção de laminados de zinco 

2449-1/99 Metalurgia de outros metais não-ferrosos e suas ligas não especificados 
anteriormente 

2451-2/00 Fundição de ferro e aço 

2452-1/00 Fundição de metais não-ferrosos e suas ligas 

2511-0/00 Fabricação de estruturas metálicas 

2512-8/00 Fabricação de esquadrias de metal 

2513-6/00 Fabricação de obras de caldeiraria pesada 
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2521-7/00 Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento 
central 

2522-5/00 Fabricação de caldeiras geradoras de vapor, exceto para aquecimento central e  
para veículos 

2531-4/01 Produção de forjados de aço 

2531-4/02 Produção de forjados de metais não-ferrosos e suas ligas 

2532-2/01 Produção de artefatos estampados de metal 

2532-2/02 Metalurgia do pó 

2541-1/00 Fabricação de artigos de cutelaria 

2542-0/00 Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 

2543-8/00 Fabricação de ferramentas 

2550-1/01 Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate 

2550-1/02 Fabricação de armas de fogo, outras armas e munições 

2591-8/00 Fabricação de embalagens metálicas 

2592-6/01 Fabricação de produtos de trefilados de metal padronizados 

2592-6/02 Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados 

2593-4/00 Fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal 

2599-3/01 Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 

2599-3/99 Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 

2610-8/00 Fabricação de componentes eletrônicos 

2621-3/00 Fabricação de equipamentos de informática 

2622-1/00 Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 

2631-1/00 Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios 

2632-9/00 Fabricação  de aparelhos telefônicos e de outros  equipamentos de     comunicação, 

 peças e acessórios 

2640-0/00 Fabricação de aparelhos de recepção, reprodução, gravação e amplificação de 
áudio e vídeo 

2651-5/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle 

2652-3/00 Fabricação de cronômetros e relógios 

2660-4/00 Fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de 
irradiação 

2670-1/01 Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios 

2670-1/02 Fabricação de aparelhos fotográficos e cinematográficos, peças e acessórios 

2680-9/00 Fabricação de mídias virgens, magnéticas e ópticas 

2710-4/01 Fabricação de geradores de corrente contínua e alternada, peças e acessórios 

2710-4/02 Fabricação de transformadores, indutores, conversores, sincronizadores e 
semelhantes, peças e acessórios 

2710-4/03 Fabricação de motores elétricos, peças e acessórios 
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2721-0/00 Fabricação de pilhas, baterias e acumuladores elétricos, exceto para veículos 
automotores 

2722-8/01 Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores 

2722-8/02 Recondicionamento de baterias e acumuladores para veículos automotores 

2731-7/00 Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia 
elétrica 

2732-5/00 Fabricação de material elétrico para instalações em circuito de consumo 

2733-3/00 Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados 

2740-6/01 Fabricação de lâmpadas 

2740-6/02 Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 

2751-1/00 Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso 
doméstico, peças e acessórios 

2759-7/01 Fabricação de aparelhos elétricos de uso pessoal, peças e acessórios 

2759-7/99 Fabricação de outros aparelhos eletrodomésticos não especificados anteriormente, 
peças e acessórios 

2790-2/01 Fabricação de eletrodos, contatos e outros artigos de carvão e grafita para uso 
elétrico, eletroímãs e isoladores 

2790-2/02 Fabricação de equipamentos para sinalização e alarme 

2790-2/99 Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados 
anteriormente 

2811-9/00 Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e  
veículos rodoviários 

2812-7/00 Fabricação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, peças e acessórios, exceto 
válvulas 

2813-5/00 Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios 

2814-3/01 Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios 

2814-3/02 Fabricação de compressores para uso não-industrial, peças e acessórios 

2815-1/01 Fabricação de rolamentos para fins industriais 

2815-1/02 Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto 
rolamentos 

2821-6/01 Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não-elétricos para 
instalações térmicas, peças e acessórios 

2821-6/02 Fabricação de estufas e fornos elétricos para fins industriais, peças e acessórios 

2822-4/01 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de 
pessoas, peças e acessórios 

2822-4/02 Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de 
cargas, peças e acessórios 

2823-2/00 Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial 
e comercial, peças e acessórios 

2824-1/01 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial 

2824-1/02 Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não-industrial 
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2825-9/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, 
peças e acessórios 

2829-1/01 Fabricação de máquinas de escrever, calcular e outros equipamentos não- 
eletrônicos para escritório, peças e acessórios 

2829-1/99 Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados 
anteriormente, peças e acessórios 

2831-3/00 Fabricação de tratores agrícolas, peças e acessórios 

2832-1/00 Fabricação de equipamentos para irrigação agrícola, peças e acessórios 

2833-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e 
acessórios, exceto para irrigação 

2840-2/00 Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios 

2851-8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a prospecção e extração de petróleo, 
peças e acessórios 

2852-6/00 Fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração mineral, 
peças e acessórios, exceto na extração de petróleo 

2853-4/00 Fabricação de tratores, peças e acessórios, exceto agrícolas 

2854-2/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para terraplenagem, pavimentação e 
construção, peças e acessórios, exceto tratores 

2861-5/00 Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto 
máquinas-ferramenta 

2862-3/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de alimentos, bebidas e 
fumo, peças e acessórios 

2863-1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria têxtil, peças e acessórios 

2864-0/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias do vestuário, do couro e 
de calçados, peças e acessórios 

2865-8/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para as indústrias de celulose, papel e 
papelão e artefatos, peças e acessórios 

2866-6/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para a indústria do plástico, peças e 
acessórios 

2869-1/00 Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não 
especificados anteriormente, peças e acessórios 

2910-7/01 Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários 

2910-7/02 Fabricação de chassis com motor para automóveis, camionetas e utilitários 

2910-7/03 Fabricação de motores para automóveis, camionetas e utilitários 

2920-4/01 Fabricação de caminhões e ônibus 

2920-4/02 Fabricação de motores para caminhões e ônibus 

2930-1/01 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para caminhões 

2930-1/02 Fabricação de carrocerias para ônibus 

2930-1/03 Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, 
exceto caminhões e ônibus 

2941-7/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores 
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2942-5/00 Fabricação de peças e acessórios para os sistemas de marcha e transmissão de 
veículos automotores 

2943-3/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de freios de veículos automotores 

2944-1/00 Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de 
veículos automotores 

2945-0/00 Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto 
baterias 

2949-2/01 Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores 

2949-2/99 Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não 
especificadas anteriormente 

3011-3/01 Construção de embarcações de grande porte 

3011-3/02 Construção de embarcações para uso comercial e para usos especiais, exceto de 
grande porte 

3012-1/00 Construção de embarcações para esporte e lazer 

3031-8/00 Fabricação de locomotivas, vagões e outros materiais rodantes 

3032-6/00 Fabricação de peças e acessórios para veículos ferroviários 

3041-5/00 Fabricação de aeronaves 

3042-3/00 Fabricação de turbinas, motores e outros componentes e peças para aeronaves 

3050-4/00 Fabricação de veículos militares de combate 

3092-0/00 Fabricação de bicicletas e triciclos não-motorizados, peças e acessórios 

3099-7/00 Fabricação de equipamentos de transporte não especificados anteriormente 

3101-2/00 Fabricação de móveis com predominância de madeira 

3102-1/00 Fabricação de móveis com predominância de metal 

3103-9/00 Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 

3104-7/00 Fabricação de colchões 

3211-6/01 Lapidação de gemas 

3211-6/02 Fabricação de artefatos de joalheria e ourivesaria 

3211-6/03 Cunhagem de moedas e medalhas 

3212-4/00 Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes 

3220-5/00 Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios 

3230-2/00 Fabricação de artefatos para pesca e esporte 

3240-0/01 Fabricação de jogos eletrônicos 

3240-0/02 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios não associada à locação 

3240-0/03 Fabricação de mesas de bilhar, de sinuca e acessórios associada à locação 

3240-0/99 Fabricação de outros brinquedos e jogos recreativos não especificados 
anteriormente 

3250-7/01 Fabricação de instrumentos não-eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, 
odontológico e de laboratório 

3250-7/02 Fabricação de mobiliário para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório 
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3250-7/03 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral sob encomenda 

3250-7/04 Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos 
ortopédicos em geral, exceto sob encomenda 

3250-7/05 Fabricação de materiais para medicina e odontologia 

3250-7/07 Fabricação de artigos ópticos 

3291-4/00 Fabricação de escovas, pincéis e vassouras 

3292-2/01 Fabricação de roupas de proteção e segurança e resistentes a fogo 

3292-2/02 Fabricação de equipamentos e acessórios para segurança pessoal e profissional 

3299-0/01 Fabricação de guarda-chuvas e similares 

3299-0/02 Fabricação de canetas, lápis e outros artigos para escritório 

3299-0/03 Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos 

3299-0/04 Fabricação de painéis e letreiros luminosos 

3299-0/05 Fabricação de aviamentos para costura 

3299-0/99 Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente 

3511-5/01 Geração de energia elétrica 

3812-2/00 Coleta de resíduos perigosos 

4644-3/01 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 

4644-3/02 Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso veterinário 

4671-1/00 Comércio atacadista de madeira e produtos derivados 

4679-6/01 Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares 

4679-6/04 Comércio atacadista especializado de materiais de construção não especificados 
anteriormente 

4679-6/99 Comércio atacadista de materiais de construção em geral 

4681-8/01 Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e  demais derivados 
de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (TRR) 

4681-8/02 Comércio atacadista de combustíveis realizado por transportador retalhista (TRR) 

4681-8/03 Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante 

4681-8/04 Comércio atacadista de combustíveis de origem mineral em bruto 

4681-8/05 Comércio atacadista de lubrificantes 

4682-6/00 Comércio atacadista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

4683-4/00 Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do 
solo 

4684-2/01 Comércio atacadista de resinas e elastômeros 

4684-2/02 Comércio atacadista de solventes 

4684-2/99 Comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não 
especificados anteriormente 

4687-7/02 Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, exceto de papel e 
papelão 
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4711-3/01 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - hipermercados 

4711-3/02 Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - supermercados 

4731-8/00 Comércio varejista de combustíveis para veículos automotores 

4732-6/00 Comércio varejista de lubrificantes 

4771-7/01 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 

4771-7/02 Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas 

4771-7/03 Comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos 

4772-5/00 Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
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4784-9/00 Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) 

4789-0/05 Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 

4789-0/06 Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 

4789-0/09 Comércio varejista de armas e munições 

4911-6/00 Transporte ferroviário de carga 

4912-4/01 Transporte ferroviário de passageiros intermunicipal e interestadual 

4912-4/02 Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana 

4912-4/03 Transporte metroviário 

4921-3/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, municipal 

4921-3/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em 
região metropolitana 

4922-1/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, 
exceto em região metropolitana 

4922-1/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 

4922-1/03 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional 

4924-8/00 Transporte escolar 

4929-9/01 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal 

4929-9/02 Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de   fretamento, 
intermunicipal, interestadual e internacional 

4929-9/03 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 

4929-9/04 Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, 
interestadual e internacional 

4929-9/99 Outros transportes rodoviários de passageiros não especificados anteriormente 

4930-2/03 Transporte rodoviário de produtos perigosos 

5211-7/01 Armazéns gerais - emissão de warrant 

5211-7/99 Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis 

5222-2/00 Terminais rodoviários e ferroviários 

5223-1/00 Estacionamento de veículos 

5240-1/01 Operação dos aeroportos e campos de aterrissagem 

5510-8/01 Hotéis 

5510-8/02 Apart-hotéis 

5510-8/03 Motéis 

5821-2/00 Edição integrada à impressão de livros 

5822-1/00 Edição integrada à impressão de jornais 

5823-9/00 Edição integrada à impressão de revistas 

5829-8/00 Edição integrada à impressão de cadastros, listas e outros produtos gráficos 

5914-6/00 Atividades de exibição cinematográfica 

8122-2/00 Imunização e controle de pragas urbanas 

8230-0/02 Casas de festas e eventos 
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8610-1/01 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para 
atendimento a urgências 

8610-1/02 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para 
atendimento a urgências 

8630-5/01 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos 

8630-5/02 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames 
complementares 

8630-5/03 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas 

8630-5/07 Atividades de reprodução humana assistida 

8630-5/99 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente 

8640-2/01 Laboratórios de anatomia patológica e citológica 

8640-2/02 Laboratórios clínicos 

8640-2/03 Serviços de diálise e nefrologia 

8640-2/04 Serviços de tomografia 

8640-2/05 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto 
tomografia 

8640-2/06 Serviços de ressonância magnética 

8640-2/07 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto 
ressonância magnética 

8640-2/08 Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, EEG e outros exames análogos 

8640-2/09 Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames 
análogos 

8640-2/10 Serviços de quimioterapia 

8640-2/11 Serviços de radioterapia 

9311-5/00 Gestão de instalações de esportes 

9312-3/00 Clubes sociais, esportivos e similares 

9319-1/99 Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente 

9321-2/00 Parques de diversão e parques temáticos 

9329-8/01 Discotecas, danceterias, salões de dança e similares 

9329-8/99 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 

9601-7/01 Lavanderias 

9601-7/02 Tinturarias 

9601-7/03 Toalheiros 

9603-3/01 Gestão e manutenção de cemitérios 

9603-3/02 Serviços de cremação 

9603-3/03 Serviços de sepultamento 

9603-3/04 Serviços de funerárias 
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ANEXO III 
 

TERMO DE DECLARAÇÃO E COMPROMISSO PARA A EMISSÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO 

PROVISÓRIO PARA O MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, PARA AS MICROEMPRESAS E PARA AS 

EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. 

 
Declaro para os devidos fins que, com o propósito de requerer junto à Prefeitura Municipal 
de Aveiro- PA o Alvará de Funcionamento Provisório para o Microempreendedor Individual, 
para     as     Microempresas     e     para     as     Empresas     de     Pequeno     Porte,     eu, 
  ,     portador     do     CPF      nº 
      e    RG    nº  ,     órgão    emissor/UF 
  , residente e domiciliado 
  ,   no   bairro  ,   CEP 
  , estou ciente que as atividades por mim exercidas não   apresentam alto 
risco, na forma definida no art. 2º do Decreto Municipal nº 180/2014, e comprometo-me a 
apresentar, dentro de 180 (cento e oitenta) dias contados da data da concessão do alvará de 
funcionamento provisório, os documentos necessários à concessão do alvará definitivo, sob 
pena de ter cancelado o alvará provisório anteriormente concedido. 

 
Firmo compromisso, sob as penas da lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos 
ao funcionamento e ao exercício das atividades econômicas constantes do objeto social da 
empresa, no que respeita o uso e a ocupação do solo, as atividades domiciliares e restrições 
ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de 
prevenção contra incêndio e pânico. Inclusive fico ciente ainda que o não atendimento a 
estes requisitos também acarretarão em suspensão e a cassação subsequente do alvará de 
funcionamento, nos termos da legislação pertinente. 

 
 
 

Aveiro - PA,  de  de  . 
 
 
 
 
 

-------------------------------------------------- 
Assinatura do Responsável Legal 
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ANEXO IV 
 

ATIVIDADES DE BAIXO RISCO SANITÁRIO 

1. Barbeiro 

2. Cabeleireiro 

3. Depilador 

4. Maquiador 

5. Pedicure 

6. Manicure 

7. Salão de cabeleireiro 

8. Salão de barbeiro 

9. Corte de pelos e tratamento de beleza de animais 

10. Massagem 

11. Shiatsuterapia 

12. Curso de educação e cultura física 

13. Terapia da palavra 

14. Recuperação de excepcionais 

15. Terapeuta ocupacional 

16. Montagem de óculos 

17. Oficina de ótica 

18. Ótica 

19. Comércio varejista de aparelhos e equipamentos de ótica 

20. Comércio varejista de material de ótica 

21. Comércio varejista de produtos da flora medicinal 

22. Comércio produtos vitamínicos e suplementos alimentares 

23. Comércio varejista de rações e forragens para animais 

24. Comércio varejista de animais 

25. Comércio varejista de aquários peixes ornamentais e artigos para aquários 

26. Comércio varejista de artigos para animais varejista de instrumentos e material cirúrgico 
dentário e ortopédico 

27. Comércio varejista de aparelhos e equipamentos odontológicos 

28. Comércio varejista de instrumento e material odontológico 

29. Comércio varejista de aparelhos ortopédicos 

30. Comércio varejista de aparelhos de audição 

31. Comércio varejista de material cirúrgico 

32. Comércio varejista de aparelhos e equipamentos médicos e hospitalares 

33. Comércio varejista de instrumentos e materiais médico e hospitalar 

34. Comércio varejista de artigos de borracha para uso médico hospitalar 

35. Comércio varejista de líquidos e comestíveis 

36. Quitanda 

37. Comércio varejista de café torrado em grão ou em pó 

38. Comércio varejista de massas alimentícias 
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39. Venda de artigos alimentícios 

40. Venda de hortifrutigranjeiros 

41. Mercearia 

42. Comércio de pipocas 

43. Comércio varejista de frutas 

44. Comércio varejista de doces e confeitos 

45. Comércio varejista de bebidas 

46. Comércio varejista de gelo 

47. Comércio varejista de artigos alimentícios 

48. Comércio varejista de xaropes concentrados e sucos de frutas 

49. Comércio varejista de refrigerantes em máquinas automáticas 

50. Comércio varejista de produtos dietéticos 

51. Comércio varejista de produtos alimentícios não alcoólicos em máquinas automáticas 

52. Comércio varejista de produtos naturais 

53. Loja de departamento 

54. Loja de conveniência 

55. Refeitório para uso exclusivo da própria firma 

56. Depósito de alimentos para uso exclusivo da própria empresa 

57. Casa de massas 

58. Bomboniere 

59. Doceria, rotisserie 

60. Venda de doces e salgados para consumo externo 

61. Venda de doces, salgadinhos, sucos e refrigerantes. 

62. Bar e botequim sem manipulação de alimentos 

63. Comércio de aperitivos e petiscos, sucos e similares. 

64. Sorveteria 

65. Adega 

66. Armazém, empório 

67. Comércio de produtos hidropônicos 
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ANEXO V 
 

ATIVIDADES SUJEITAS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO. 

 

1) INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO 

1.1) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 

Produção de refeições preparadas industrialmente para consumo fora dos locais de 
fabricação (refeições para consumo durante viagens aéreas; dietéticas para venda a 
hospitais; preparadas e comercializadas em supermercados; para fornecimento a 
estabelecimentos industriais e comerciais; para suprimento de lanchonetes e semelhantes). 

1.2) PREPARAÇÃO DE COUROS E FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS DE COURO, 
ARTIGOS PARA VIAGEM E CALÇADOS, EXCETO SECAGEM, TINGIMENTO E 
CURTIMENTO 

Fabricação de artigos de selaria. 

Fabricação de correias e outros artigos de couro para máquinas. 

Fabricação de malas, valises e outros artigos para viagem, de couro e pelo, de material 
plástico e de outros materiais. 

Fabricação de artigos de couro e pele para uso pessoal (pastas, porta-notas, porta-moedas, 
porta-documentos, chaveiros e semelhantes). 

1.3) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA 

Produtos de madeira resserrada (tábuas, barrotes, caibros, vigas, sarrafos, tacos e “parquet” 
para assoalho, aplainados para caixas e engradados e semelhantes) – inclusive estocagem 
de madeira. 

Produção de casas de madeira pré-fabricadas – exclusive montagens. 

Fabricação de estruturas de madeira e de vigamentos para construção. 

Fabricação de esquadrias de madeira (portas, janelas, batentes, venezianas, etc.) e de 
peças de madeira para instalações industriais e comerciais. 

Fabricação de caixas de madeira armadas. 

Fabricação de urnas e caixões mortuários. 

Fabricação de outros artigos de carpintaria, não especificados. 

Fabricação de chapas e placas de madeira aglomerada ou prensada (duraplac, eucaplac, 
trevolit, duratex, eucatex, madepan, etc). 

Fabricação de chapas de madeira compensada com ou sem revestimento de material 
plástico. 

Fabricação de barris, dornas, tonéis, pipas, ancorotes e outros recipientes de madeira 
arqueadas – bastidores, arcos, aduelas e semelhantes. 

Fabricação de cabos: para ferramentas (martelos, enxadas, foices, picaretas, pás e 
semelhantes); para vassouras, rodos, espanadores e semelhantes; e para outras 
ferramentas e utensílios. 

Fabricação de carretéis, carretilhas, alças, puxadores, argolas, bases para abajures e 
lustres, etc. 

Fabricação de saltos e solados de madeira. 

Fabricação de formas de madeira para calçados e chapéus; de modelos de madeira para 
fundição e outras formas e modelos de madeira. 



 
 

 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 
 

TRAV: JOÃO PAULO II, S/Nº - CENTRO – AVEIRO/PA – CEP: 68.150-000 
 CNPJ: 04.542.916/0001-24 

 
 

Fabricação de artigos de madeira para uso doméstico (tábuas para carne, rolos para 
massas, paliteiros, palitos, descanso para pratos, colheres de pau, estojos, galerias para 
cortinas, tampos sanitários e semelhantes). 

Fabricação de artigos de madeira para uso comercial (apoio para livros, cesta para papéis, 
etc.) 

Fabricação de artigos de madeira para usos doméstico, industrial e comercial, não 
especificados. 

Fabricação de rolhas, lâminas, grânulos e outros artigos de cortiça, não especificados. 

1.4) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE PAPEL, EXCETO FABRICAÇÃO DE PAPEL E 
CELULOSE 

1.5) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMOQUÍMICOS E FARMACÊUTICOS 

Fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários, dosados. 

Fabricação de produtos homeopáticos. 

1.6) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE BORRACHA E DE MATERIAL PLÁSTICO 

Fabricação de espuma de material plástico expandido em blocos e lâminas. 

Fabricação de artigos de material plástico para uso na indústria de construção (chapas e 
telhas, pisos, caixas para descarga, material para revestimento, pias, boxes, etc.). 

Fabricação de peças e acessórios para motores e máquinas industriais. 

Fabricação de artigos de material plástico para uso na indústria de material elétrico (bases 
para isoladores, chaves elétricas, porta-fusíveis, interruptores, receptáculos, etc.). 

Fabricação de peças e acessórios para embarcações, veículos ferroviários, automotores, 
bicicletas, triciclos, motociclos e outros. 

Fabricação de artigos de material plástico para usos industriais, não especificados. 

Fabricação de artigos de material plástico para mesa, copa, cozinha e outros usos 
domésticos. 

Fabricação de artigos de material plástico para uso pessoal. 

Fabricação de material plástico para embalagem e acondicionamento (sacos, caixas, 
cartuchos, garrafas, frascos e semelhantes). 

Fabricação de artigos diversos de material plástico (fitas adesivas, etiquetas, flâmulas, 
dísticos, álbuns, calendários, pastas, brindes, “displays”, artigos de escritório, copinhos, 
colherinhas, objetos de adorno, e outros não especificados. 

Recondicionamento e recauchutagem de pneumático. 

Fabricação de saltos e solados de borracha para calçados. 

Fabricação de correias de borracha para veículos, máquinas e aparelhos (correias planas, 
cilíndricas, trapezoidais e semelhantes). 

Fabricação de artefatos de borracha para uso na indústria do material elétrico e eletrônico. 

Fabricação de artefatos de borracha para uso na indústria do material de transporte. 

Fabricação de artefatos de borracha para uso na indústria mecânica. 

Fabricação de artefatos de borracha para usos industriais, não especificados. 

Fabricação de artefatos diversos de borracha para usos pessoal e doméstico (luvas, 
chupetas e bicos de mamadeira, pés para móveis e geladeiras, banheiras, desentupidores 
para pias, descansos para pratos, formas de gelo, saboneteiras, etc.). 
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Fabricação de artefatos diversos de borracha (bóias infláveis, nadadeiras, dedeiras, pipos e 
pipetas, rolhas e tampas, vaporizadores, bolsas e sacos para água quente e gelo, câmaras- 
de-ar para bolas esportivas) e outros, não especificados. 

1.7) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MINERAIS NÃO-METÁLICOS 

Fabricação de caixas d’água, caixas de gordura, fossas sépticas, tanques e semelhantes; 
estacas, postes, dormentes, vigas de concreto e semelhantes; tijolos, lajotas, guias, meios- 
fios e semelhantes; canos, manilhas, tubos e conexões de cimento. Fabricação de ladrilhos 
e mosaicos de cimento. 

Fabricação de artefatos de marmorite, granitina e materiais semelhantes (ladrilhos, chapas, 
placas, bancos, mesa de pia, etc.). 

Fabricação de artefatos de cimento, não especificados. 

Aparelhamento de mármore, ardósia, granito e outras pedras em chapas e placas. 

1.8) METALURGIA 

Fabricação de estruturas metálicas para edifícios, galpões, silos, pontes, viadutos e outras 
obras de arte; de torres para transmissão de energia elétrica, para antenas de emissoras de 
rádio  e  televisão,  para  extração  de  petróleo,  andaimes  tubulares  e  outras     estruturas 
metálicas. 

Fabricação de artefatos de trefilados de ferro e aço e de metais não ferrosos (correntes, 
cabos de aço, molas helicoidais e elípticas – exclusive para veículos – gaiolas, peneiras, 
pregos, tachas e arestas, tecidos e telas de arame e semelhantes) – exclusive material para 
avicultura, apicultura, cunicultura e criação de outros pequenos animais. 

Fabricação de pinos e contrapinos, rebites, parafusos e porcas. 

Produção de lã de aço (esponja de aço) e de palha de aço. 

Fabricação de artefatos de funilaria de ferro e aço comum ou inoxidável ou de metais não 
ferrosos (baldes, calhas, condutores para água, regadores e artefatos semelhantes. 

Fabricação de embalagens metálicas de ferro e aço e de metais não ferroso – inclusive folha 
de flandres. 

Fabricação de cadeados, fechaduras e ferragens para construção, móveis, arreios, bolsas, 
malas, valises, etc. – inclusive guarnições, lâminas para chaves, dobradiças, ferrolhos, 
trincos, cremonas e semelhantes. 

Fabricação de cofres, caixas de segurança, portas e compartimentos blindados – à exceção 
de carrocerias para veículos. 

Fabricação de esquadrias de metal, portões, portas, marcos ou batentes, grades, 
basculantes, portas metálicas onduladas e semelhantes. 

Fabricação de fogões e fogareiros de uso doméstico – à exceção de fogões elétricos e para 
fins industriais. 

Fabricação de tanques, reservatórios e outros recipientes metálicos (bujões para gás 
liquefeito de petróleo, garrafas para oxigênio e outros gases, latões para transporte de leite, 
tanques e reservatórios para combustíveis ou lubrificantes, tambores e outros produtos 
destinados à embalagem e acondicionamento). 

Serviço de revestimento com material plástico em tubos, canos, chapas, etc. 

1.9) FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PRODUTOS ELETRÔNICOS 
E ÓPTICOS 

Fabricação de equipamentos de corrente contínua ou alternada – inclusive fabricação de 
turbogeradores e motogeradores. 

Fabricação de quadros de comando e de distribuição. 



 
 

 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 
 

TRAV: JOÃO PAULO II, S/Nº - CENTRO – AVEIRO/PA – CEP: 68.150-000 
 CNPJ: 04.542.916/0001-24 

 
 

Fabricação de pararraios de proteção de linhas e redes de distribuição 

Fabricação de aparelhos elétricos de medida e de controle (medidores para luz e força, 
amperímetros, voltímetros, frequencímetros, etc.) portáteis ou não. 

Fábrica de conversores, disjuntores, chaves, seccionadores, comutadores, reguladores de 
voltagem, isoladores de alta tensão. 

Fabricação e montagem de motores micromotores elétricos (trifásicos, monofásicos com 
capacitores permanente, com capacitor de partida, fase auxiliar, com campo distorcido e 
semelhante). 

Fabricação e montagem de lustres, abajures, luminárias completas (arandelas, calhas 
fluorescentes, etc.), refletores blindados ou não, e semelhantes. 

Fábrica de soquetes, porta-lâmpadas de bocal ou receptáculos, “starters”, reatores, para 
lâmpadas fluorescentes e outros acessórios. 

Fabricação de faróis selados, faróis de neblina e de outros tipos. 

Fabricação e montagem de dispositivos industriais de controle eletrônico (dispositivos de 
sincronização e regulagem eletrônicos, monitores e painéis de comando eletrônicos para  
fins industriais). 

Fabricação de peças e acessórios para máquinas, aparelhos e equipamentos eletrônicos, 
não especificados. 

Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos elétricos (enrolamentos de motores e 
geradores elétricos, reparos de transformadores, disjuntores e outros aparelhos, fornos 
industriais, etc.). 

Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos eletrônicos. 

Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de comunicações. 

1.10) FABRICAÇÃO DE MÓVEIS 

Fabricação de móveis de madeira, ou com predominância de madeira, envernizados, 
encerados, esmaltados, laqueados – inclusive os recobertos com lâminas plásticas ou 
estofados; 

Fabricação de armários embutidos de madeira; fabricação de caixas e gabinetes de madeira 
para rádios, máquinas de costura, etc. 

Fabricação de móveis de madeira para escritórios, consultórios, hospitais e para instalações 
industriais e comerciais (vitrinas, prateleiras, estantes desmontáveis e semelhantes) e para 
outros fins (auditórios, escolas, casas de espetáculos e semelhantes). 

Peças e armações metálicas para móveis. 

Fabricação de móveis moldados de plástico para uso em residências, escritórios,  
instalações comerciais, etc. 

Fabricação de caixas e gabinetes de material plástico para rádios, televisores, etc. 

Fabricação de colchões e travesseiros de capim, paina, crina vegetal, penas, molas, 
espuma, borracha ou material plástico; fabricação de almofadas, acolchoados, edredons e 
semelhantes de qualquer material e outros artigos de colchoaria. 

1.11) MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

Reparação ou manutenção de caldeiras geradoras de vapor. 

Reparação ou manutenção de máquinas motrizes não elétricas e equipamentos para 
transmissão industrial. 
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Reparação ou manutenção de máquinas, aparelhos e equipamentos para instalações 
hidráulicas, aerotécnicas, térmicas, de ventilação e refrigeração – exclusive para aparelhos 
de uso doméstico. 

Reparação ou manutenção de máquinas-ferramentas, máquinas operatrizes e de máquinas 
para uso industrial específico. 

Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos para agricultura, avicultura, cunicultura 
e apicultura. 

Reparação ou manutenção de elevadores, escadas rolantes e máquinas para transporte e 
elevação de carga. 

Reparação ou manutenção de tratores, máquinas e aparelhos para terraplenagem. 

Reparação ou manutenção de máquinas e aparelhos, não especificados. 

Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos elétricos (enrolamentos de motores e 
geradores elétricos, reparos de transformadores, disjuntores e outros aparelhos, fornos 
industriais, etc.). 

Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos eletrônicos. 

Reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de comunicações. 

Reparação e manutenção executada pela empresa em sua própria frota de veículos 
rodoviários. 

1.12) FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS 

Fabricação de artigos de joalheria, bijuteria e semelhantes. 

Fabricação de instrumentos musicais. 

Fabricação de artefatos para pesca e esporte. 

Fabricação de brinquedos e jogos recreativos. 

Fabricação de instrumentos e materiais para uso médico e odontológico e de artigos ópticos. 

2) REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES E MOTOCICLETAS 

Oficinas de reparação de veículos automotores e motocicletas, incluindo serviços de 
lanternagem, pintura, lavagem, lubrificação e mecânica. 

3) LAVANDERIAS 

4) ATIVIDADES DE RECICLAGEM E REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Recuperação e comercialização de materiais plásticos, metálicos e sucatas. 

Coleta, triagem e reciclagem de resíduos sólidos não perigosos e inertes, conforme 
classificação da NBR 10004:2004 da ABNT. 
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ANEXO VI 

 

                                                

 
Processo n

o
: 

                          

Razão Social: 

CNPJ: 

Insc. Municipal: 

Alvará n
o
: 

Códigos CNAE e atividades constantes no CNPJ: 

Atividades constantes no alvará: 

Nome Fantasia: 

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Data de início das atividades neste endereço: 

Número de funcionários: 

Área total do terreno (m
2
): 

Numero de funcionários: 

Área destinada a produção (m
2
): 

Área total construída (m
2
): 

2. INSUMOS 

Consumo mensal médio de energia elétrica (kW): 

Consumo mensal médio de água em m3: 

Fonte de abastecimento de água  poderá  ser assinalada mais de uma opção   
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( )  rede pública 

( )  reutilização 

( )   poço de captação 

( )  outro 
.......................................................................................... 

especificar 

Processo n
o
: 

                                     

 

4. PROCESSO PRODUTIVO 

4.1. Matérias primas Quantidade/mês Forma de estocagem 

   

   

   

   

   

   

   

   

4.2. Produtos fabricados Quantidade/mês Forma de estocagem 

   

   

   

   

   

   

   

   

4.3. Equipamentos 
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Processo n

o
: 

5. CONTROLE AMBIENTAL 

5.1. Emissões atmosféricas (descrever a fonte, tipo e sistema de controle utilizado): 

Fonte Tipo Sistema de controle utilizado 

   

5.2. Efluentes líquidos Sistema de controle  poderá   ser assinalada mais de uma opção  

Efluente sanitário proveniente de 
banheiros, vestiários, cozinhas, 
refeitórios, afins 

( )   Fossa séptica + rede pública 
( )   Fossa séptica + sumidouro 
( )   Fossa séptica + filtro anaeróbio + rede pública 
( )   Fossa séptica + filtro anaeróbio + sumidouro 
( )   Rede pública de esgoto com destino adequado 
( )  outro................................................................................................... 

especificar 

Efluente líquido (fonte e tipo) Dispositivo de tratamento Corpo receptor (ex.rede pública ou 
curso d’água  

                           - 
                   
provenientes do processo 
produtivo (fonte e tipo) 

 

 
Acondicionamento temporário 

 

 
Destino final 
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Acondicionamento temporário: Caçamba provida de tampa; Local coberto; Área provida de dique de 

contenção na estocagem de óleo usado; ou descrever outros; 

Destinação final: Venda a terceiros; Recolhido por empresa licenciada com destinação final adequada 

(manifesto de resíduos); Sistema público de coleta; Reaproveitamento no local; Aterro sanitário municipal; 
ou descrever outros. 

 
Processo n

o
: 

                                                            
No caso de não haver estocagem do produto mencionado, declarar na coluna Quantidade estocada=0 (zero). 

5.1. Emissões atmosféricas (descrever a fonte, tipo e sistema de controle utilizado): 

Produto Quantidade estocada Forma de estocagem 

Óleo diesel   

GLP   

Oxigênio   

Gás refrigerante, especificar:   

Outros, especificar:   

                               

Quantidade estocada: informar a quantidade em Kg. 

Forma de estocagem: Recipiente em local provido de dique de contenção; Abrigo coberto, ventilado, 

com piso impermeável; Vaso de pressão ou descrever outros; 

 

Importante: Documentos que devem acompanhar o FCA: 

- Fotografias nítidas de cada um dos dispositivos de controle ambiental existentes; 

- No caso de haver caldeira em funcionamento, deverá ser juntada cópia do Relatório de 

Inspeção; 

- Juntar Certidão de outorga do SEMA quando houver captação de água; 

- Caso o espaço reservado para resposta não seja suficiente, responda em folha anexa 

assinalando o item respondido. 



 
 

 
PODER EXECUTIVO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE AVEIRO 
 

TRAV: JOÃO PAULO II, S/Nº - CENTRO – AVEIRO/PA – CEP: 68.150-000 
 CNPJ: 04.542.916/0001-24 

 
 

 
                                                           

Nome completo: 

Profissão: CPF: 

Registro Profissional: Órgão expedidor: 

Endereço completo para correspondência: 

 
Telefone(s): e-mail: 

 

ART ou similar: (vinculado ao FCA): 

Declaro, sob pena da lei, a veracidade das informações prestadas no presente documento. 
 
 

Aveiro (PA),  de  de    
 
 
 
 

Nome e assinatura do responsável técnico pelo FCA. 
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ANEXO VII 

TERMO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL – TRA 

 
RESPONSÁVEL LEGAL PELA ATIVIDADE 

Nome:  CPF:___ Vínculo 

com a atividade:     

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FCA 

Nome:  

Profissão:  

Registro no Conselho de Classe:  _ 

CPF:   ART ou similar nº.   Pelo presente  instrumento, declaramos que: 

 

(nome ou razão social que consta no requerimento de Licença Ambiental 

Simplificada). Que realiza a(s) atividade(s) de (descrição da atividade) 

 

Localizada/endereço   

está sujeita ao Licenciamento Ambiental Municipal Simplificado, pois se enquadra 

nos critérios definidos pelo Decreto Municipal nº 180/2014, atendendo todas as 

normas ambientais vigentes. 

 

Declaramos ainda serem verdadeiras as informações técnicas constantes no 

Formulário de Caracterização da Atividade (FCA), ora apresentado junto ao 

requerimento de Licença Ambiental Simplificada, e que o projeto é tecnicamente 

viável e ambientalmente adequado, apresentando todas as medidas de controle 

ambiental, condizentes com a atividade exercida. 

 

Ressaltamos que estamos cientes das sanções e penalidades previstas para os casos 

de inobservância de normas, critérios e procedimentos estabelecidos, notadamente 

o disposto pela Lei Federal nº 9.605/98 e Decreto Federal nº 6.514/2008 modificado 

pelo Decreto Federal nº 6.686/2008. 

Informamos ainda que nada mais existe a declarar. 
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Município de Aveiro (PA), 25  de Abril de 2017. 

 

Nomes e assinaturas responsável legal pela atividade responsável técnico pelo FCA 

ATENÇÃO: Este documento deverá ter firma dos signatários reconhecida em 

cartório. 

 

Tornado público por afixação no Quadro de Avisos da 

Prefeitura Municipal de Aveiro 

Aveiro, 25 de Abril  de 2017 

 


