
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

PARA EMPREENDIMENTOS EM GERAL 

 

PARA LICENÇA PRÉVIA (LP): 

 Requerimento padrão; 

 Cópia do cartão CNPJ; 

 Fotocópia do FAC (SINTEGRA); 

 Ato Constitutivo da empresa, Contrato Social, Requerimento de Empresário Individual, Estatuto Social, 
Declaração de MEI ou Certidão Simplificada; 

 Cópias do (CPF/MF e RG) dos responsáveis legais do empreendimento; 

 Documento de propriedade do imóvel (Certidão de Inteiro Teor do Cartório de Registro de Imóveis 
atualizada), documentação de justa posse ou contrato de locação, arrendamento, comodato e outros 
previstos em lei; 

 Cópias do (CPF/MF e RG) do proprietário do imóvel, quando aplicável; 

 Cadastro Ambiental Rural (CAR), se imóvel rural; no caso de imóvel localizado no perímetro urbano, a 
apresentação do CAR estará condicionada ao estabelecido no Art. 35 da Instrução Normativa Nº 02/MMA, 
de 06 de maio de 2014; 

 Certidão da Prefeitura Municipal (Setor de Planejamento) declarando que o local e o tipo de 
empreendimento ou atividade estão em conformidade com legislação aplicável ao uso e ocupação do solo, 
código de posturas e as leis municipais; 

 Relatório de Controle Ambiental – RCA, descrevendo a concepção geral do projeto, contendo: localização 
do empreendimento, assim como recursos hídricos do entorno, objetivos, acessos, bem como de outros 
aspectos ou informações relevantes, acompanhado da ART do responsável técnico legalmente habilitado; 

 Comprovante de recolhimento da taxa referente à Licença Prévia, conforme Lei Nº 1560/2019; 

 Publicação em jornal do Pedido de Licença Prévia. 
 

 

PARA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI): 

 Requerimento padrão; 

 Layout/planta do empreendimento, assinado por técnico habilitado com ART-CREA/RO ou outro 
Conselho de Classe; 

 Plantas e memoriais de cálculo dos sistemas de tratamento de efluentes (líquidos, sólidos e gasosos), 
assinado por técnico habilitado com ART-CREA/RO ou outro Conselho de Classe; 

 Cronograma de implantação do empreendimento; 

 Autorização para supressão vegetação, quando aplicável; 

 Comprovante de recolhimento da taxa referente à Licença Instalação; 

 Publicação em jornal do pedido da Licença de Instalação; 

 Plano de Controle Ambiental - PCA, descrevendo a concepção geral do projeto, contendo: localização do 
empreendimento, assim como recursos hídricos do entorno, objetivos, acessos, bem como de outros 
aspectos ou informações relevantes, acompanhado da ART do responsável técnico legalmente habilitado; 

 Anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), nos termos da Instrução 
Normativa Nº 001/15 do IPHAN, quando aplicável; 

 Apresentação do pedido (protocolo) de regularização do abastecimento hídrico registrado no Órgão 
Estadual de Meio Ambiente, quando aplicável; 

 Outros documentos exigidos nas condicionantes ou determinantes da Licença Prévia, quando aplicável; 
 



PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO): 

 Requerimento padrão; 

 Autos ou Certificados emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar; 

 Comprovante de recolhimento da taxa referente à Licença de Operação; 

 Publicação em jornal do pedido de Licença de Operação; 

 Anuência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), nos termos da Instrução 
Normativa Nº 001/15 do IPHAN, quando aplicável; 

 Comprovar a origem do Abastecimento hídrico:  

- No caso de Poço tubular profundo: apresentar a Cópia da Licença do poço, acompanhado com a cópia 
da outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos Subterrâneo;  

- No caso de Poço amazônico ou cacimba: apresentar cópia da outorga de Direito de Uso de Recursos 
Hídricos Subterrâneo;  

- No caso de Captação superficial e/ou lançamento de efluentes: apresentar cópia da outorga de Direito de 
Uso de Recursos Hídricos; 

- No caso de fornecimento através de concessionária: apresentar o comprovante do vínculo com a 
concessionaria de abastecimento hídrico. 

 Comprovação de atendimento das condicionantes ou determinantes estabelecidos nas fases anteriores, 
quando aplicável. 
 


