PORTARIA IAP Nº 100, DE 16 DE JUNHO DE 2005
Súmula: Altera os prazos para a realização de
Auditoria Ambiental Compulsória, definidos na
Portaria IAP 049/2005, de 10 de março de 2005.
O Diretor Presidente do Instituto Ambiental do Paraná - IAP, no uso das atribuições legais
que lhe são conferidas pela Lei nº 10.066 de 27 de julho de 1992 e seu regulamento
aprovado pelo Decreto nº 1.502 de 04 de agosto de 1992, Lei nº 11.352, de 13 de fevereiro
de 1996 e Lei nº 13.425, de 07 de janeiro de 2002 e combinado com o Decreto nº 48 de
02/01/2003 e considerando o disposto na Lei nº 13.448, de 11/01/2002 e no Decreto nº
2.076/2003, considerando que:

♦ As empresas que serão objeto de Auditoria Ambiental Compulsória, conforme
definido no Anexo I da Portaria IAP 049/2005, vêm encontrando dificuldades
para a contratação de pessoas físicas e/ou jurídicas, devidamente
credenciadas pelo IAP, para cumprirem com os prazos definidos na citada
Portaria;

♦ Mesmo com um número considerável de profissionais e empresas, até o
momento cadastradas no IAP, a demanda ainda permanece maior do que a
oferta de pessoal adequadamente habilitado para a realização da Auditoria
Ambiental Compulsória;
Resolve:
Art. 1º - Prorrogar até 30 de setembro de 2005, o prazo para que as empresas e
empreendimentos enquadrados nas tipologias listadas no Anexo I da Portaria IAP 049/2005,
realizem Auditorias Ambientais Compulsórias, tendo em vista seu potencial poluidor e
degradador do meio ambiente.
Art. 2º - Fica, também, prorrogado para 30 de novembro o prazo para entrega dos Relatórios
destas Auditorias Ambientais Compulsórias ao IAP, mantendo o prazo de entrega dos Planos
de Correção de Não Conformidades até 31 de dezembro de 2005.
Art. 3º - Permanecem inalteradas as demais condições definidas na Portaria IAP 049/2005.
Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando em conseqüência
revogadas, as disposições em contrário.

Curitiba, 16 de junho de 2005

Lindsley da Silva RASCA RODRIGUES
Diretor Presidente do IAP
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