
29.1.11.1. 8839 análise de planos e projetos para recuperação ambiental 3.125,00

29.1.11.2. 8840 acompanhamento de execução de projeto para recuperação ambiental 1.422,00

29.1.12. Caracterização de áreas potencialmente contaminadas

29.1..12.1. 8841 requerimento de consulta prévia 548,00

29.1..12.2. 8842 análise para avaliação preliminar de potencial de contaminação - com emissão de parecer técnico 2.671,00

29.1..12.3. 8843 análise para investigação confirmatória - com emissão de parecer técnico 5.607,00

29.1.12.4. 9185 consulta ao Boletim de Dados Técnicos - BDT e ao Sistema de Gerenciamento de Áreas Contaminadas - SIGAC
quanto ao potencial de contaminação (por SQL) 13,00

29.1.13. Termo de ajustamento de conduta - TAC

29.1.13.1. 8844 análise  de  estudos  e  projetos  de  reparação  de  danos  ambientais através de TAC - baixa complexidade 548,00

29.1.13.2. 9479 análise  de  estudos  e  projetos  de  reparação  de  danos  ambientais através de TAC - média complexidade 3.235,00

29.1.13.3. 9480 análise  de  estudos  e  projetos  de  reparação  de  danos  ambientais através de TAC - alta complexidade 21.300,00

29.1.13.4. 8845 lavratura de TAC 100,00

29.1.13.5. 8846 termo aditivo ao TAC 34,00

29.1.13.6. 8847 termo de recebimento definitivo de TAC 26,00

29.1.14. Plano de Atendimento a Emergências - PAE - no transporte de produtos perigosos
29.1.14.1. 9298 análise e deliberação sobre PAE - por produto relacionado 556,00

29.1.15. Termo de compensação RIVI
29.1.15.1. 9226 análise de estudos e projetos referentes à compensação de RIVI - baixa complexidade 616,00

29.1.15.2. 9227 análise de estudos e projetos referentes à compensação de RIVI - média complexidade 3.443,00

29.1.15.3. 9228 análise de estudos e projetos referentes à compensação de RIVI - alta complexidade 22.674,00

29.1.15.4. 9229 lavratura de Termo de Compensação de RIVI 106,00

29.1.15.5. 9230 termo aditivo ao Termo de Compensação de RIVI 36,00

29.1.15.6. 9231 termo de recebimento provisório e/ou definitivo de Termo de Compensação de RIVI 27,00

29.1.16. 9232 Controle ambiental para veículos que no ano anterior não realizaram ou não foram aprovados na inspeção
veicular ambiental. 59,00

29.1.17. Isenção da Inspeção Veicular Ambiental
29.1.17.1. 9681 Análise de pedido de isenção da inspeção veicular ambiental - por veículo 66,00

29.1.17.2. 9682 Análise de pedido de isenção da inspeção veicular ambiental - por veículo adicional 8,10

29.1.18. Segunda via do Selo e do Certificado de Aprovação da Inspeção Veicular Ambiental 

29.1.18.1. 9683 análise de pedido de segunda via do selo e do certificado de aprovação da inspeção veicular ambiental - por
veículo 66,00

29.1.18.2. 9684 análise de pedido de segunda via do selo e do certificado de aprovação da inspeção veicular ambiental - por
veículo adicional 8,10

29.2. MANEJO DE VEGETAÇÃO DE PORTE ARBÓREO

29.2.1. Laudo de avaliação ambiental, parecer técnico (edificação, parcelamento do solo e obras de infra-
estrutura) ou Termo de Avaliação Prévia

29.2.1.1. 9299 manejo de até 5 (cinco) exemplares arbóreos 253,00

29.2.1.2. 9300 manejo acima de 5 (cinco) até 35 (trinta e cinco) exemplares arbóreos 1.012,00

29.2.1.3. 9301 manejo acima de  35 (trinta e cinco) até 75 (setenta e cinco) exemplares arbóreos 2.023,00

29.2.1.4. 9302 manejo acima de  75 (setenta e cinco) até 100  exemplares arbóreos 3.369,00

29.2.1.5. 9484 manejo acima de 100  exemplares arbóreos 3.369,00 mais o acréscimo 
de 11,00 por exemplar

29.2.2. Parcelamento do solo
29.2.2.1. 9303 projeto de arborização de vias e áreas verdes 253,00

29.2.2.2. 9304 atestado de execução de arborização 253,00

29.2.3. Termo de compromisso ambiental - TCA
29.2.3.1. 9305 elaboração de termo de compromisso ambiental - TCA 354,00

29.2.3.2. 9306 elaboração de aditivo ao termo de compromisso ambiental - TCA 260,00

29.2.3.3. 9307 Termo de recebimento provisório de TCA 354,00

29.2.3.4. 9485 Termo de recebimento definitivo de TCA 260,00

29.2.3.5. 9486 2ª Via de Termo de Compromisso Ambiental - TCA 354,00

29.2.3.6. 9734 2ª Via de Aditivo aoTermo de Compromisso Ambiental -TCA 260,00

29.2.4. 9308 vistoria no local (cada nova vistoria a partir da 2ª vez) 675,00

29.2.5. 9685 manifestação técnica 497,00

29.3. UTILIZAÇÃO DOS PARQUES MUNICIPAIS EM EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA REALIZADOS POR
EMPRESAS PARTICULARES OU PROFISSIONAIS AUTONÔMOS

29.3.1. Centro Municipal de Campismo - CEMUCAM 

29.3.1.1. 9309 eventos Pavilhões I e II - para atividades em geral, festas, casamentos, aniversários e confraternizações - por dia
de evento 1.366,00

29.3.1.2. eventos em outras áreas do parque
29.3.1.2.1. 9310 por dia de evento 3.104,00
29.3.1.2.2. 9526 para utilização de área superior a 5.000 m2- por m2  e por dia de evento 3,20
29.3.1.2.3. 9527 para utilização de área de 3.000 a 5.000 m2 - por m2 e por dia de evento 4,50
29.3.1.2.4. 9528 para utilização de área de 1.000 a 3.000 m2 - por m2 e por dia de evento 5,10
29.3.1.2.5. 9529 para utilização de área inferior a 1.000 m2 - por m2 e por dia de evento 8,80
29.3.1.2.6. 9481 montagem e desmontagem de evento - por dia 622,00
29.3.2. Parque Independência
29.3.2.1. 9521 Jardim Francês – por dia de evento 8.068,00


