PREFEITURA MUNICIPAL DE AUGUSTO PESTANA
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
OBRAS DE URBANIZAÇÃO (drenagem pluvial, pavimentação e recapeamento asfáltico)

ANEXO IVFormulário PMAP rodovias obras de urbanização pavimentação
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: As instruções necessárias para o preenchimento da

folha de rosto deste formulário, encontram-se no verso, acompanhadas das definições
julgadas importantes para a compreensão das informações solicitadas.
1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
NOME / RAZÃO SOCIAL:
End.: rua/av:
n°
Bairro:
CEP:
Município:
Telefone: (
)
FAX: (
)
e-mail:
CNPJ (CGC/MF n.º):
CGC/TE n.°:
CPF/CIC n.°:
End. P/ correspondência: rua / av:
n°
Bairro:
CEP:
Município:
Contato - Nome:
Cargo:
Telefone p/ contato: (
)
FAX: (
)
e-mail:
Em caso de alteração da razão social de documento solicitado anteriormente (licença, declaração,
etc.), informar a antiga razão social. Razão social anterior:

2. IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO
Atividade:
Nome Fantasia:
End: rua/av.:
n°
Bairro:
CEP:
Município:
Telefone p/ contato: (
)
FAX: (
)
e-mail:
Coordenadas geográficas * (Lat/Long) no Sistema Geodésico, SIRGAS 2000
.
Lat.
.
Long ()
()
Responsável pela leitura no GPS
Nome:______________________________
Profissão:__________
Telefone: (___)___________

3. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO AO ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL
SITUAÇÃO:
Tipo de documento a ser solicitado:
licença
LP
LI
LO
certificado de cadastro
declaração
autorização

primeira solicitação deste tipo de documento
renovação ou alteração do(a) :
nº
/
(informar tipo do documento)
processo no Órgão
nº
/
Ambiental Municipal

Obs: Antes de passar às instruções leia atentamente as seguintes definições:
DEFINIÇÕES IMPORTANTES:
Empreendedor: o responsável legal pelo empreendimento/atividade.
Empreendimento: a atividade desenvolvida em uma determinada área física.
Licença: documento que autoriza, pelo prazo constante no mesmo, a viabilidade, a
instalação ou o funcionamento de um empreendimento/atividade e determina os
condicionantes ambientais.
Prévia (LP): a licença que deve ser solicitada na fase de planejamento da
implantação, alteração ou ampliação do empreendimento.
De Instalação (LI): a licença que deve ser solicitada na fase anterior à execução
das obras referentes ao empreendimento/atividade; nesta fase
são analisados os projetos e somente após a emissão deste
documento
poderão
ser
iniciadas
as
obras
do
empreendimento/atividade.
De Operação (LO): a licença que deve ser solicitada quando do término das obras
referentes ao empreendimento/atividade; somente após a
emissão deste documento o empreendimento/atividade poderá
iniciar seu funcionamento.
Declaração: documento que relata a situação de um empreendimento/atividade, não sendo
autorizatório.
Autorização: documento precário que autoriza por um prazo não superior a 1 (um) ano
uma determinada atividade bem definida.
Instruções para preenchimento:
CAMPO 1- IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
NOME/RAZÃO SOCIAL: identificar a pessoa física ou jurídica responsável pela atividade
para a qual está sendo solicitado o documento no Órgão Ambiental Municipal, conforme
consta no contrato social da pessoa jurídica ou, no caso de pessoa física, conforme consta
no documento de identidade.
No caso de endereço fora da área urbana, onde não há serviço de correio, deverá ser
informado o endereço para entrega de documentação, na sede do município (exemplos:
EMATER, Sindicato Rural, etc.)
CAMPO 2 –IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO
ATIVIDADE: especificar para qual atividade está solicitando o documento no Órgão
Ambiental Municipal (exemplos: Loteamento, Depósito de Produtos Químicos, etc.),
informando o endereço, telefone, fax e as coordenadas geográficas da mesma. As
coordenadas geográficas deverão ser obtidas com Receptor GPS com as seguintes
configurações: Formato graus/minutos/segundos e plano-retangular, sistema geodésico
Datum SAD69/Brasil.
O ponto escolhido para a medição do posicionamento geográfico deverá ser:
Estradas: na intersecção com a via principal.
Mineração: dentro da poligonal licenciada pelo DNPM.
CAMPO 3- MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO
Identificar qual documento está sendo solicitado. No caso de renovação, indicar o número
do documento anterior e o número do processo do Órgão Ambiental Municipal no qual
consta o referido documento.

4. Descrição do Empreendimento
4.1. Descrição geral da obra de engenharia
4.2. Planta de localização do empreendimento.
Caracterização do entorno do empreendimento marcando e indicando as distâncias
aproximadas:
 Residência / Distância (m):
 Indústria / Distância (m):
 Áreas de preservação permanente (m):
 Vegetação Nativa/ Distância (m):
 Outras (especificar)/ Distância (m):
4.3. Projeto civil com memorial descritivo e cronograma
5. Meio Biótico
5.1 Laudo de cobertura vegetal
Identificação das espécies, quantificação, indicação da necessidade de manejo (supressão
ou transplante) conforme o exemplo na figura 1: quantidade de resíduo vegetal gerado ou
madeira, projeto de reposição florestal com a indicação das espécies, época de plantio
dentre outros dados importantes.

Figura 1: exemplo de croqui com indicação das espécies para manejo
OBS.:Os laudos do Meio Físico e Biótico deverão ser assinados por profissionais habilitados e com
atribuição legal perante os respectivos Conselhos Técnicos, com a devida Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART).

6. Plano de gerenciamento de resíduos
6.1 Descrição e caracterização dos resíduos gerados na obra, quantificação, forma de
acondicionamento, armazenamento e destinação final

3/4

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente
formulário.

Local e data, ____ de_______________ de 20___.

___________________________________________________
Assinatura do responsável legal da empresa
Nome completo:
CPF:

___________________________________________________
Assinatura do responsável técnico pelas informações
Nome completo:
CPF:

DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS (LP, LI, LO)
1. Requerimento de solicitação de licença ambiental;
2. Formulário preenchido;
3. Cópia da matrícula atualizada do imóvel;
4. Projeto de engenharia (planta baixa com memorial descritivo etc), com Art;
6. Planta ou croqui de Localização com as áreas;
8. Cronograma previsto para execução da obra, com datas estimadas para início, etapas e
término;
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