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ANEXO 6 - MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO 

TERMO DE COMPROMISSO QUE CELEBRAM ENTRE SI O (Órgão Ambiental 

Licenciador) e (responsável pelo empreendimento viário terrestre), OBJETIVANDO 

O LICENCIAMENTO AMBIENTAL NECESSÁRIO À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA 

(descrição do empreendimento objeto da regularização). 

O (Órgão Ambiental Licenciador) inscrito no CNPJ sob o nº (nº. CNPJ), com 

sede na (Endereço), neste ato representado por seu Diretor/Presidente/Secretário 

(Nome do representante legal do Órgão Licenciador), designado pelo Decreto (nº. 

do Decreto), publicado no Diário Oficial do Estado de (data de publicação), e no 

uso das atribuições que lhe conferem o mencionar o disposto legal, doravante 

denominado COMPROMITENTE; o (empreendedor), neste ato designado 

compromissário e doravante denominado, inscrito no CNPJ sob o nº (nº. CNPJ), 

com sede na (Endereço), representado por seu Diretor/Presidente/Secretário 

(Nome do representante legal), designado pelo Decreto (nº. do Decreto), publicado 

no Diário Oficial do Estado de (data de publicação) ora denominado 

COMPROMISSÁRIO; 

e 

Considerando a regularização ambiental de empreendimentos viários 

terrestres, com o intuito de compatibilizar a necessidade de suas operações e 

manutenção às normas ambientais vigentes, bem como considerando a publicação 

da presente Resolução, resolvem celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO, 

sob as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo de Compromisso tem por objeto estabelecer os 

critérios, procedimentos e as responsabilidades de forma a promover a 

regularização ambiental da (denominação do empreendimento). 

§1º. O COMPROMISSÁRIO será responsável pela regularização ambiental 

da (denominação do empreendimento). 

§2º. A assinatura deste TERMO suspende a aplicação de sanções 

administrativas ambientais disciplinadas pelo Decreto nº 6.514, de 22 de julho de 

2008, quando relativas à ausência da respectiva Licença de Operação. 

§3º. As disposições do presente TERMO não autorizam intervenções ou 

execução de obras que exigem autorizações ou licenciamento ambientais 

específicos. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO 

I - Elaborar o Relatório de Controle Ambiental - RCA, para a (denominação 

do empreendimento), conforme Modelo previsto nos atos normativos pertinentes 

e Termo de Referência específico, consolidado em conjunto com o (Órgão 

Ambiental Licenciador); 

II - Apresentar o RCA e requerer ao (Órgão Ambiental Licenciador), de 

acordo com o cronograma estabelecido neste Termo, a Licença de Operação da 

(denominação do empreendimento), sob sua administração/jurisdição, para fins de 

regularização ambiental; 

III - Executar, após a aprovação técnica do (Órgão Ambiental Licenciador) e 

durante a vigência deste Termo, os Programas Ambientais contemplados no RCA; 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMITENTE 

I - Concluir a análise do RCA e dos respectivos estudos para emissão da 

Licença de Operação para a regularização ambiental da (denominação do 

empreendimento); 

II - Analisar e emitir pareceres, relatórios e notas técnicas, contendo 

apreciação técnica da documentação apresentada pelo COMPROMISSÁRIO e 

requisitada neste TERMO, encaminhando cópias dessas análises ao mesmo para 

conhecimento e adequações; 

III - Após análise técnica e em caso de adequação aos itens deste TERMO, 

aprovar as medidas mitigatórias propostas previamente pelo COMPROMISSÁRIO, 

contidas nos Programas Ambientais, autorizando a execução das respectivas 

ações, de acordo com cronograma acordado entre as partes; 

IV - Supervisionar a execução das ações realizadas pelo COMPROMISSÁRIO 

e acordadas neste TERMO, avaliando seus resultados e reflexos; 

V - Notificar o COMPROMISSÁRIO sobre as irregularidades verificadas 

quanto à execução das medidas e Programas Ambientais previstas neste TERMO. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO 

O prazo para cumprimento das obrigações assumidas nas Cláusulas 

SEGUNDA E TERCEIRA será de (expressar numérica e por extenso o prazo 

concedido) dias, podendo o mesmo ser prorrogado por mais (expressar numérica e 

por extenso o prazo concedido – prazo não pode ser superior a 50% do inicialmente 

concedido) dias pelo COMPROMITENTE, quando da impossibilidade de seu 

cumprimento em casos fortuitos ou de força maior, desde que requerido e 

devidamente justificado pelo COMPROMISSÁRIO por escrito e protocolado junto 
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ao (Órgão Ambiental Licenciador), com antecedência mínima de (expressar 

numérica e por extenso o prazo) dias da data de vencimento estabelecida para 

cumprimento do TERMO ora firmado. 

CLÁUSULA QUINTA - DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

O COMPROMISSÁRIO providenciará o envio de relatórios periódicos a 

respeito do cumprimento deste TERMO, descrevendo a fase de implementação em 

andamento, de acordo com o cronograma aprovado pelo IAP. 

CLÁSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO 

Fica assegurado ao COMPROMITENTE, o direito de fiscalizar o 

cumprimento das obrigações assumidas na Cláusula Segunda, sem prejuízo das 

prerrogativas do poder de polícia a ser por ele exercido, com decorrência da 

aplicação da legislação ambiental vigente. 

§1º. O COMPROMISSÁRIO prestará todo o apoio aos técnicos do (Órgão 

Ambiental Licenciador), acompanhando vistorias ao empreendimento e sua faixa 

de domínio, e prestando informações que sejam solicitadas, bem como enviando 

documentos comprobatórios do atendimento desse TERMO. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO INADIMPLENTO 

O não cumprimento parcial ou integral das obrigações assumidas na 

Cláusula Segunda, dentro do prazo estabelecido na Cláusula Quarta, sujeitará o 

COMPROMISSÁRIO à aplicação das penalidades e sanções cabíveis nos Termos da 

Lei Federal nº. 9.605/98 – Lei de Crimes Ambientais e seu Decreto 3.179/99, sem 

prejuízo da reparação do dano ambiental causado. 

§1º. O (Órgão Ambiental Licenciador) comunicará formalmente o 

COMPROMISSÁRIO das ações a serem tomadas, estabelecendo prazos máximos 

para a devida adequação. 

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO 

O presente TERMO, com eficácia de título executivo extrajudicial, nos 

termos do Artigo 5º., parágrafo 6º. Da Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, e 

produzirá efeitos legais a partir de sua assinatura e terá vigência até a emissão da 

Licença de Operação por parte do IAP. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES PACTUADAS 

O presente TERMO poderá ser alterado por meio de Termo Aditivo, 

mediante expressa concordância das partes. 
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As partes poderão, diante de novas informações, ou se assim as 

circunstâncias o exigirem, propor a revisão ou a complementação dos 

compromissos ora firmados, baseados em critérios técnicos ou novas informações 

que justifiquem tais alterações. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA PUBLICIDADE 

Compete ao COMPROMISSÁRIO proceder a publicação do extrato do 

presente TERMO, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da sua celebração, no 

Diário Oficial do Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste TERMO, que não 

possam ser resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o Foro da 

Comarca de Curitiba – Paraná, com exclusividade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

As partes declaram e reconhecem para os devidos fins que o presente 

TERMO possui caráter negocial e está sendo firmado de comum acordo com o 

intuito de promover a regularização do licenciamento ambiental de 

empreendimentos viários terrestres. 

O presente TERMO, depois de aprovado por todas as partes envolvidas, e 

perante as testemunhas abaixo listadas, segue assinado em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para os devidos fins e efeitos legais. 

Local e Data completos: 

Nome e assinatura do COMPROMITENTE: 

Nome e assinatura do COMPROMISSÁRIO: 

Nome, assinatura e RG da 1ª testemunha: 

Nome, assinatura e RG da 2ª testemunha: 


