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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: As orientações para o licenciamento de atividades industriais encontram-se a 
seguir. Os campos desta folha 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. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO À PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARI 

SITUAÇÃO *: 

Tipo de documento a ser solicitado: 
licença  LP  LI   LO 

 
LP e LI 

 
autorização 

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

 nº / 

(informar tipo do documento) 

processo PMT  nº  / 
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Obs: Antes de passar às instruções leia atentamente as seguintes definições: 
 
DEFINIÇÕES IMPORTANTES: 
Empreendedor: o responsável legal pelo empreendimento/atividade. 
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 na PMT, 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 na PMT (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 à PMT 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- MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO  
Identificar qual documento está sendo solicitado. No caso de renovação, indicar o número do documento anterior e o 
número do processo da PMT no qual consta o referido documento. 
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INSTRUÇÕES PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE EXTRAÇÃO MINERAL: 
 
 
Ao solicitar licenciamento ambiental junto à PMT para extração mineral, o empreendedor deverá preencher 

cuidadosamente os formulários solicitados e anexar a documentação abaixo relacionada, de acordo com a licença 
solicitada. 

 Ressaltamos que o atendimento as informações, assim como a clareza, qualidade das informações agiliza 
o andamento do processo de licenciamento.  

  
 

1. Na solicitação de LICENÇA PRÉVIA (LP/LI): 

1.1. Requerimento de solicitação de licença; 
1.2. Formulário de licenciamento disponível no Departamento de Meio Ambiente de Taquari; 
1.3. Cópia do CNPJ da empresa; 
1.4. Cópia do Requerimento de Registro junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); 
1.5. Plano de Controle Ambiental – PCA; 
1.6. Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento (disponível no Departamento de Meio Ambiente de 
Taquari, pode ser efetuado no ato da entrega da Licença). 
 

 

2. Na solicitação de LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) - (após obtenção de Licença Prévia e Licença de Instalação): 

2.1. Requerimento de solicitação de licença; 
2.2. Formulário de licenciamento disponível  no Departamento de Meio Ambiente de Taquari; 
2.3. Cópia da licença de instalação ou PL/LI; 
2.4. Cópia do CNPJ da empresa; 
2.5. Cópia do Registro junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) EM VIGOR; 
2.6. Atendimento as exigências especificas constantes no item “Documentos com vistas à obtenção da Licença de 
Operação” da Licença de Instalação vigente; 
2.4. Cópia do PCA aprovado na LI, com as alterações propostas pelo Departamento de Meio Ambiente de Taquari; 
2.5. Havendo supressão de vegetação deverá ser apresentado: 

2.5.1. Apresentar relatório das atividades, com levantamento fotográfico, relativos ao corte de vegetação bem 
como as medidas de recomposição/reposição vegetal implantada; 
2.5.2. Relatório pós-corte. Este relatório deverá ser apresentado no máximo 30 dias após o corte da vegetação e 
deverá conter o volume de lenha e o volume de tora, sendo este último especificado por espécie (nome científico); 
2.5.3.Cronograma físico de acompanhamento das medidas de controle ambiental; 

2.6. Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento (disponível no Departamento de Meio Ambiente de 
Taquari). 
 

              
Obs. As autarquias pertencentes ao poder publico poderão apresentar o registro DNPM, em vigor, após a emissão da LO, 

como definido no Decreto Federal 3358/2000. 
  

3. Solicitação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) fora do prazo de validade da Licença Prévia  ou quando não houver 
sido solicitada a Licença Prévia: 

  
Esta modalidade de licenciamento prevê a instalação da atividade em descumprimento a legislação ambiental vigente, 

portanto, sujeita as penalidades previstas em lei. Caso ocorra o indeferimento do processo de licenciamento o 
empreendedor DEVERÁ apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada. 
 

3.1. Requerimento de solicitação de licença; 
3.2. Formulário de licenciamento disponível  no Departamento de Meio Ambiente de Taquari 
3.3. Cópia do CNPJ da empresa 
3.4. Cópia do Requerimento de Registro junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); 

3.5. Licença atualizada (em vigor) do Poder Público Municipal que conste: 

 3.5.1. razão social do empreendimento,  

 3.5.2. o endereço completo do empreendimento,  
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 3.5.3. a área selecionada para o mesmo, enquadrando frente ao disposto no Plano Diretor, Diretrizes Urbanas, Lei 
Orgânica do Município, entre outros dispositivos municipais, indicando os usos permitidos para a área objeto 
deste licenciamento, especificando a existência ou não de restrições ao uso da mesma para a atividade 
proposta (mesmo quando em zona rural), a ser discriminado no referido documento, frente à legislação 
vigente; 

3.6. Relatório de Lavras e Laudo de Cobertura Vegetal, com ART dos respectivos técnicos  
3.7. Plano de Controle Ambiental – PCA  
3.8. Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento (disponível no Departamento de Meio Ambiente de 
Taquari). 
 
 

4. Solicitação da LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) quando não houver sido solicitada a Licença Prévia/Instalação: 
 
 O EMPREENDEDOR DEVERÁ OBTER INICIALMENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA SOLICITAR 
POSTERIORMENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO. 
 
        Conforme RESOLUÇÃO CONAMA Nº 010, DE 06 DE DEZEMBRO DE 1990 “Art. 6º - O empreendedor deverá 
apresentar ao DNPM a Licença de Instalação, para obtenção do Registro de Licenciamento” e de acordo com o Anexo III da 
Resolução citada o registro de licenciamento é documento necessário para emissão da Licença de Operação. 
 

 Esta modalidade de licenciamento prevê a instalação da atividade em descumprimento a legislação ambiental 
vigente, portanto, sujeita as penalidades previstas em lei. Caso ocorra o indeferimento do processo de licenciamento o 
empreendedor DEVERÁ apresentar Plano de Recuperação de Área Degradada. 
 

4.1. Requerimento de solicitação de licença; 
4.2. Formulário de licenciamento disponível  no Departamento de Meio Ambiente; 
4.3. Cópia do CNPJ da empresa; 
4.4. Cópia do Requerimento de Registro junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM); 

4.5. Licença atualizada (em vigor) do Poder Público Municipal que conste: 

 4.5.1. razão social do empreendimento,  

 4.5.2. o endereço completo do empreendimento,  

 4.5.3. a área selecionada para o mesmo, enquadrando frente ao disposto no Plano Diretor, Diretrizes Urbanas, Lei 
Orgânica do Município, entre outros dispositivos municipais, indicando os usos permitidos para a área objeto 
deste licenciamento, especificando a existência ou não de restrições ao uso da mesma para a atividade 
proposta (mesmo quando em zona rural), a ser discriminado no referido documento, frente à legislação 
vigente; 

4.6. Relatório de Lavras e Laudo Biológico (fauna e flora), com ART dos respectivos responsáveis técnicos: 
Geólogo/Eng. de Minas, Biólogo;  
4.7.Plano de Controle Ambiental – PCA (Departamento de Meio Ambiente)  
4.8. Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento (disponível no Departamento de Meio Ambiente). 

 
 
5. Renovação de LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO): 
 

5.1. Requerimento de solicitação de licença; 
5.2. Formulário de licenciamento disponível no Departamento de Meio Ambiente 
5.3. Cópia da licença de operação; 
5.4. Cópia do CNPJ da empresa; 
5.5. Cópia do Registro junto ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) EM VIGOR; 

5.6. Licença atualizada (em vigor) do Poder Público Municipal que conste: 

 5.6.1. razão social do empreendimento,  

 5.6.2. o endereço completo do empreendimento,  

 5.6.3. a área selecionada para o mesmo, enquadrando frente ao disposto no Plano Diretor, Diretrizes Urbanas, Lei 
Orgânica do Município, entre outros dispositivos municipais, indicando os usos permitidos para a área objeto 
deste licenciamento, especificando a existência ou não de restrições ao uso da mesma para a atividade 
proposta (mesmo quando em zona rural), a ser discriminado no referido documento, frente à legislação 
vigente e nome dos proprietários da área; 

5.7. Atendimento as exigências especificas constantes no item “Documentos com vistas à renovação da Licença de 
Operação” da Licença de Operação vigente; 
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5.8. Relatório detalhado acompanhado de cronograma atualizado das atividades de lavra, bem como da execução das 
medidas mitigadoras e compensatórias no período de vigência da licença, com as respectivas Anotações de 
Responsabilidade Técnica (ART´s); 
5.9. Cópia do PCA aprovado na LI, com as alterações propostas pelo Departamento de Meio Ambiente  
5.10. Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento (disponível no Departamento de Meio Ambiente). 

              
 
Observação: Licenças que atendam a Resolução CONAMA 237/97 art. 18 §4°, que estabelece: “A renovação da Licença 
de Operação (LO) de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e 
vinte) dias da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado 
até a manifestação definitiva do órgão ambiental competente” estarão automaticamente em vigor até o posicionamento do 
Departamento de Meio Ambiente.  
 

 


