Prefeitura Municipal
de Estação-RS
Departamento de

Informações para Solicitação de Autorização para
ATIVIDADES EM GERAL

Meio Ambiente

REQUERIMENTO
Ao
Departamento de Meio Ambiente,

O requerente, PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL, abaixo identificado:
Nome Completo / Razão Social *:
CPF/CNPJ n.º*:

Descrever atividade requerida, bem como área útil e outras informações pertinentes.

Nestes termos,
Pede deferimento.

ESTAÇÃO - RS

,

Assinatura do Proprietário ou
Representante Legal do(s)
proprietário(s) requerente(s)
Nome Completo Legível
CPF

de

de

Prefeitura Municipal
de Estação-RS
Departamento de

Informações para Solicitação de Autorização para
ATIVIDADES EM GERAL

Meio Ambiente
INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: As instruções necessárias para o preenchimento da folha de rosto deste
formulário encontram-se a seguir, acompanhadas das definições julgadas importantes para a compreensão das
informações solicitadas. Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório.
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.

IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO

-Abertura de vertedouros em obras/manutenção de canais
e diques de sistemas de irrigação.
-Aplicação de herbicida em caráter especial.
-Atividades não constantes na licença de operação em
vigor do empreendimento, mas que alteram a atividade
licenciada.
Neste caso a atividade poderá ser incluída na renovação
da licença ambiental.
-Desmonte de rochas com ou sem uso de explosivos.
-Disposição de material proveniente de desassoreamento.
-Dragagem temporária
Obs: Antes de passar às instruções leia atentamente as seguintes definições:
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DEFINIÇÕES IMPORTANTES:
Empreendedor: o responsável legal pelo empreendimento/atividade.
Empreendimento: a atividade desenvolvida em uma determinada área física.
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 Departamento de Meio Ambiente, 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, Prefeitura Municipal, Sindicato Rural, etc.)
CAMPO 2 –IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO
ATIVIDADE: especificar para qual atividade está solicitando o documento no Departamento de Meio Ambiente (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 das coordenadas: Geográficas, em graus, com, no mínimo, 5 (cinco) casas após o ponto no sistema geodésico
(Datum) SAD-69.
A leitura deverá ser obtida por profissional habilitado.
A medição deverá ser realizada e apresentada juntamente com a primeira solicitação de documento licenciatório junto ao
Departamento de Meio Ambiente e poderá ser dispensada tão logo o dado conste em documento emitido por esta
instituição.
Exemplo de leitura:
Somente graus (hddd.dddddº)
- 2 8 . 5 6 5 4 2 1 9
O ponto escolhido para a medição deverá obrigatoriamente estar dentro da área do empreendimento e, em casos
de:
Estradas, deverá ser medido na intersecção com a via principal;
Mineração, deverá ser medido dentro da poligonal licenciada pelo DNPM;
Loteamentos, no ponto referencial, na via principal de acesso;
Aterros e Centrais de Resíduos, deverá ser medido no portão de acesso ao empreendimento.
CAMPO 3 – IDENTIFICAÇÃO DO TIPO DE ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO:
identificar o tipo de atividade ou prática para qual está sendo solicitada a Autorização. Caso não se enquadre em nenhuma das
opções relacionadas, especificar claramente o que se deseja realizar no local.
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CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
4.1- Planta de situação/localização do empreendimento
4.2- Motivo para a execução da atividade pretendida:_______________________________
__________________________________________________________________________
4.3- Descrição da atividade:___________________________________________________
__________________________________________________________________________
4.4- Período de funcionamento da atividade: ______________________________________
__________________________________________________________________________
5. 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.
Em caso de construções:
4.5- Projeto Arquitetônico da obra
4.6- Projeto Hidrossanitário
4.7- Memorial descritivo
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DOCUMENTOS DEVEM SER APRESENTADOS JUNTO AO PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

1. REQUERIMENTO SOLICITANDO A ISENÇÃO AMBIENTAL;
2. CÓPIA DO CNPJ, CPF OU RG DO EMPREENDEDOR;
3. FORMULÁRIO ESPECÍFICO PREENCHIDO OU PROJETOS, ESTUDOS, ETC.;
4. MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL;
5. CERTIDÃO DE ZONEAMENTO;
6. ART DO RESPONSÁVEL TÉCNICO;
7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO;
8. CROQUI DE ACESSO;
9. CROQUI DE LOCALIZAÇÃO;
10. CÓPIA DO CONTRATO DA RAZÃO SOCIAL (EMPRESA);
11. DETERMINAÇÃO DAS APPS E LAUDO DE COBERTURA VEGETAL;
12. MAPA COM OS LOCAIS DE APLICAÇÃOEM ESCALA; (ADUBOS E CALCÁRIO);
13. PROJETO TÉCNICO, COM LAUDO TECNICO COM NECESSIDADE DE APLICAÇÃOS DOS FERTILIZANTES;
14. CERTIDÃO DE APTIDÃO DO PRONAF;
15. PLANTA BAIXA; ( CONSTRUÇÕES);
16. MEMORIAL DESCRITIVO; (CONSTRUÇÃO).

