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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:  

Endereço, caso se trate de atividade localizada em zona urbana 

End: rua/av. *:  n° *: 

Bairro *:  CEP *:  Município *:  

Endereço, caso se trate de empreendimento  localizado em zona rural 

Localidade: (Linha, Picada, etc.): 

Distrito Município: 

Telefone p/ contato: (      )                            FAX: (      )                             e-mail: 

Coordenadas geográficas * (Lat/Long)  no Sistema Geodésico, SAD-69  
Lat. () -   .        Long () -   .        

Responsável  pela leitura no GPS 

Nome:______________________________ Profissão:__________             Telefone: (___)___________ 

 

3. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO 

 SITUAÇÃO *: 

Tipo de documento a ser solicitado: 
 

Licença Prévia - LP 
Licença de Instalação - LI 
Licença de Operação - LO 

 primeira solicitação deste tipo de documento 
 renovação ou alteração do(a) : 

 nº / 

(informar tipo do documento) 

processo FEPAM  nº  / 
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4. Quanto à localização do empreendimento em relação a Unidades de Conservação: 
 
Informe, OBRIGATORIAMENTE, a localização do empreendimento em relação à Unidades de Conservação (UC). que se 
encontram definidas na Lei Federal N.°9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e 
constam em Anexo : 

 

1. Não há U.C. em um raio de 10 km da localização do empreendimento  

2. Dentro dos limites de uma Unidade de Conservação  

3. Dentro de um raio de até 10 km de uma Unidade de Conservação – Zona de Amortecimento  

4. Dentro da poligonal determinada pelo Plano de Manejo  
 

 
Se houver UC (situações 2 a 4), assinale o âmbito do Gestor da UC:  

 

 Municipal Especificar o nome da UC: 

 Estadual Especificar o nome da UC: 

 Federal Especificar o nome da UC: 

 

Observação 1:esta informação poderá ser obtida junto ao DUC/DEFAP, através do e-mail duc-defap@sema.rs.gov.br 
Observação 2 :caso tenha assinalado opção de 2 a 4, durante análise do pedido de licenciamento será solicitada a Anuência do 
Gestor da Unidade de Conservação” 
Observação 3 : as definições de Unidades de Conservação estão relacionadas no Anexo I. 
 

ANEXO I 

O que é, e quais os objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação Da Natureza - SNUC. 

Os objetivos do SNUC, de acordo com o disposto na Lei Federal N. °9.985/2000 são os seguintes: 
 

 Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais; 

 Proteger as espécies ameaçadas de extinção no âmbito regional e nacional; 

 Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais; 

 Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais; 

 Promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento; 

 Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica; 

 Proteger as características de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, paleontológica e cultural; 

 Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos; 

 Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados; 

 Proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental; 

 Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica; 

 Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico; 

 Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura e 
promovendo-as social e economicamente. 

A consolidação do Sistema busca a conservação in situ da diversidade biológica a longo prazo, centrando-a em um eixo fundamental do processo 
conservacionista. Estabelece ainda a necessária relação de complementaridade entre as diferentes categorias de unidades de conservação, organizando-as 
de acordo com seus objetivos de manejo e tipos de uso: 

 Proteção Integral 

 Uso Sustentado 
 
UNIDADES DE PROTEÇÃO INTEGRAL 
As unidades de proteção integral têm como objetivo básico a preservação da natureza, sendo admitido o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 
dos casos previstos na Lei do SNUC. 
Este grupo é composto pelas seguintes categorias de unidades de conservação: 

 Estação ecológica 
Tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto com objetivo educacional e a 
pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável. 

 Reserva biológica 
Tem como objetivo a preservação integral da biota e demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana direta ou modificações 
ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio 
natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos. 

 Parque nacional 
Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas 
científicas e o desenvolvimento de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico 
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 Monumento natural 
Tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica. 

 Refúgio de vida silvestre 
Tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da 
fauna residente ou migratória. 
 
UNIDADES DE USO SUSTENTÁVEL 
As unidades de uso sustentável tem como objetivo básico compatibilizar a conservação da natureza com o uso direto de parcela dos seus recursos naturais. 
O grupo das unidades de uso sustentável divide-se nas seguintes categorias: 

 Área de proteção ambiental 
É uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para 
a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos  
básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. 

 Área de relevante interesse ecológico 
É uma área em geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias ou que abriga exemplares 
raros da biota regional, e tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a 
compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. 

 Floresta Nacional 
É uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a 
pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas NATIVAS. 

 Reserva extrativista 
É uma área utilizada por populações locais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de 
animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 
naturais da unidade. 

 Reserva de fauna 
É uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas para estudos técnico-científicos 
sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. 

 Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Conforme definição do SNUC, é uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos 
recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da 
natureza e na manutenção da diversidade biológica. 

 Reserva particular do Patrimônio Natural 
É uma área privada, gravada com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. 
Anteriormente à Lei do SNUC existiam, ainda, em nível federal quatro Reservas Ecológicas, sendo que duas já foram reclassificadas para estações ecológicas. 
Existem ainda, duas que terão sua categoria redefinida de acordo com o que preceitua o artigo 55 da Lei 9.985 / 2000 (SNUC). 
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A) DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA PRÉVIA: 
 
1. Requerimento solicitando a Licença Prévia; 
2. Informações sobre: 

2.1. Identificação e quantificação das atividades desenvolvidas; 
2.2. Área total do terreno e áreas a serem construídas ou já construídas;  
2.3. Tipo de abastecimento de água e vazão estimada; 
2.4. Tipo de sepultura (vertical ou horizontal); 
2.5. Quantidade de sepultura por tipo; 

3. Matrícula do imóvel atualizada em 90 dias; 
4. Cópia do CPF e/ou CNPJ; 
5. Certidão de Zoneamento da Prefeitura Municipal, contemplando: 

5.1. Classificação da zona onde se encontra implantado o empreendimento, perante o plano diretor ou lei de diretrizes; 
5.2. Restrições quanto a implantação do empreendimento. 

6. Croqui de acesso, (pode ser utilizado imagem Google Earth); 
7. Planta de situação da área do empreendimento em relação à cidade, em escala de 1:5.000 ou 1:10.000, contemplando 
os seguintes elementos: 

7.1. Orientação magnética; 
7.2. Direção predominante dos ventos, indicando a fonte do dado; 
7.3. Demarcação da área e das atividades existentes num raio de 1.000m; 
7.4. Demarcação das vias públicas, com denominação oficial. 

8. Laudo de Cobertura vegetal, contendo: 
8.1. Metodologia utilizada; 
8.2. Descrição das principais formações vegetais da área do empreendimento, caracterizando seus estágios 

sucessionais, conforme Resolução CONAMA nº 33/94, convalidada pela Resolução CONAMA nº 388/07; 
8.3. Levantamento detalhado contendo a relação de espécies vegetais existentes na área, com indicação da 

abundância (nº de indivíduos por há), família botânica a que pertence, nome científico e comum, apresentando também o DAP 
dos exemplares arbóreos; 

8.4. Relações ecológicas com o entorno do empreendimento; 
8.5. Posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos na cobertura vegetal, 

indicando medidas mitigadoras e compensatórias; 
8.6. ART do profissional responsável pela elaboração do laudo. 

9. Laudo da Fauna, contendo: 
9.1. Metodologia utilizada; 
9.2. Levantamento da fauna ocorrente na área do empreendimento; 
9.3. Posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos na fauna, indicando 

medidas mitigadoras e compensatórias; 
9.4. ART do profissional responsável pela elaboração do laudo. 

10. Levantamento planialtimétrico da gleba proposta, contendo curvas de nível equidistantes de 1 metro, demarcando: 
10.1. Até 10 ha – 1:1000 
10.2. Polígono limite da gleba; 
10.3. Cobertura vegetal; 
10.4. Recursos hídricos e APPs; 

11. Laudo Geológico, contendo no mínimo: 
11.1. Descrição geológica, aspectos geotécnicos quanto à estabilidade do terreno para o uso proposto e duas seções 

geológicas, perpendiculares entre si, especificando tipo e altura de cada camada até a profundidade de três metros, com 
marcação de altura do nível freático, quando este ocorrer; 

11.2. Caracterização dos mananciais hídricos ocorrentes na área do empreendimento e no seu entorno, incluindo seus 
usos, considerando uma linha envoltória de 1 km; 

11.3. Avaliação da qualidade das águas subterrâneas da área do empreendimento e seu entorno, com definição da 
profundidade do lençol freático, bem como, do direcionamento do fluxo das águas subterrâneas; 

11.4. Teste de percolação do solo (ensaios de infiltração), de acordo com a NBR 13.969/97, Anexo A, com 
apresentação dos resultados de cada ensaio (tempos de infiltração e taxa de percolação em m3/m2 dia), indicação da 
profundidade da cava e locação dos pontos em planta. Informar a data e condições climáticas da época de realização dos testes. 
Os resultados devem ser interpretados sobre a possibilidade de utilização do solo/subsolo da gleba em receber efluentes líquidos 
domésticos. Executar no mínimo seis (06) ensaios para áreas com até três (03) ha. Para áreas acima de três (03) ha deverão ser 
acrescidos dois (02) ensaios para casa hectare a mais; 

11.5. Posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e uso impactos para o uso proposto; 
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11.6. ART do responsável técnico pela elaboração do laudo. 
 

12. Identificação e caracterização das áreas de preservação permanente (APP) incidentes sobre a gleba (banhados, cursos 
d’água, nascentes, reservatórios artificiais de água, lagos, lagoas), conforme Lei Federal 12.651/2012, ou declaração que não 
existe recursos hídricos e/ou APP na área; 

13. Relatório Fotográfico atualizado e representativo da gleba proposta. 

14. Declaração do responsável técnico referente a área estar sujeita a alagamento/ inundação. Em caso positivo apresentar 
documento oficial informando a cota máxima de inundação; 

15. Comprovante do pagamento dos custos dos serviços de licenciamento ambiental 
 
 
 
B) DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO: 
1. Requerimento solicitando a Licença de Instalação; 
2. Cópia da LP dentro da validade; 
3. Informações sobre: 

3.1. Identificação e quantificação das atividades desenvolvidas; 
3.2. Área total do terreno e áreas a serem construídas ou já construídas;  
3.3. Tipo de abastecimento de água e vazão estimada; 
3.4. Tipo de sepultura (vertical ou horizontal); 
3.5. Quantidade de sepultura por tipo; 

4. Croqui de acesso, (pode ser utilizado imagem Google Earth); 
5. Em caso de manejo florestal: Apresentar projeto de supressão de vegetação, acompanhado de ART do Responsável Técnico 
pelo projeto e execução e solicitar alvará de serviços florestais (o Alvará sairá após a emissão da LI); 
6. Informações sobre previsão de abastecimento de água. 

6.1. Caso o abastecimento de água seja CORSAN, será necessário apresentar projeto aprovado;  
6.2. Caso seja outro tipo de abastecimento, será solicitada a Outorga d’água ou sua dispensa; 

7. Informações sobre sistema de tratamento de esgoto - projeto de tratamento de efluentes líquidos aprovado com memorial; 
8. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil da obra, com a ART do responsável plano e execução; 
9. Cronograma de implantação da obra; 
10. Projeto civil completo aprovado pelo setor da Engenharia da Prefeitura, com ART do técnico responsável pelas 
obras; 

10.1. Área total em m2; 
10.2. Área das edificações administrativas em m2; 
10.3. Área das edificações de sepultamento em m2; 
10.4. Área dos acessos em m²; 
10.5. Área do sistema de esgotamento sanitário em m2; 

11. Cópia da licença de construção; 
12. Laudo Técnico sobre o sistema construtivo utilizado para a edificação das sepulturas, com ênfase especial a 
impermeabilização dos pisos junto ao solo, e ao tratamento dos gases gerados;  
13. Projeto do Sistema de tratamento das águas subterrâneas (instalação de piezômetros); 
14. Projeto de implantação paisagística com espécies nativas da mesma região fitogeográfica mantendo a fitossociologia 
natural, bem como implantação da cortina vegetal no entorno do empreendimento; 
15. Cópia do comprovante de pagamento dos custos dos serviços do licenciamento ambiental; 
16. Outros dados técnicos que, a juízo do órgão ambiental, se fizerem necessários durante o processo de análise bem 
como os demais constantes no documento de Licença de Instalação; 
 
 
ATENDER A RESOLUÇÃO CONAMA 355 DE 03/04/2003; RESOLUÇÃO CONAMA 05 DE 05/08/1993 E SUBSECÇÃO XVI, DO 
ART. 306 AO 311 DO CÓDIGO SANITÁRIO 23.430 DE 24/10/1974 
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C) DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO: 
 
1. Requerimento solicitando a Licença de Operação; 
2. Cópia da LI dentro da validade; 
3. Cópia das ARTs dos projetos; 
4. Plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, inclusive aqueles provenientes da exumação de corpos, de acordo com a 
legislação vigente; 
5. Relatório fotográfico das obras prontas; 
6. Laudo comprobatório da implantação dos projetos de acordo com o que foi planejado; 
7. Alvará de Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal; 
8. Alvará de Prevenção e Proteção contra incêndio, emitido pelo Corpo de Bombeiros. 
 
 
D) DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS PARA SOLICITAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO): 
Caso a atividade já esteja em funcionamento sem o licenciamento ambiental, o empreendedor deverá solicitar a Licença de 
Operação – Regularização. 
 
1. Documentos acima relacionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


