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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. 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 

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:  

 

3. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO À FEPAM 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Observação: O documento licenciatório será: 

ENVIADO PELA FEPAM VIA CORREIO       RETIRADO PELO EMPREENDEDOR NA FEPAM 
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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 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 FEPAM, 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 FEPAM (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 FEPAM 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 o motivo pelo qual está sendo solicita da Autorização à FEPAM.  
Finalmente deverá ser comunicado a forma pela qual o empreendedor deseja receber o documento 
licenciatório. Caso este campo não for preenchido o documento será remetido pelo  correio. 
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4 - DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO   

 
4.1- localização do empreendimento em mapa em escala 1:10.000 

 
4.2- discriminação da área total a ser terraplanada em hectares e respectivo projeto 
executivo 

 
4.3- relatório fotográfico atualizado e representativo da área do empreendimento, com a 
descrição e locação dos pontos fotografados em planta do projeto apresentado 
 
4.4- Certidão da Prefeitura Municipal contendo posicionamento sobre a implantação da 
terraplanagem no local 
 
4.5-  Despacho de Isenção de licenciamento Mineral emitida pelo DNPM. 

 

5 - DIAGNÓSTICO DO MEIO FÍSICO, BIÓTICO E ANTRÓPICO DA ÁREA 

 
5.1- demarcação do sistema viário 

 
5.2- laudo do meio biótico contendo: descrição dos ecossistemas ocorrentes na área; 
levantamento com a relação de espécies existentes; identificação das espécies raras, 
endêmicas, ameaçadas de extinção e imunes ao corte; identificação de áreas de 
preservação permanente ( APPs ) presentes na área como banhados, cursos dágua, 
nascentes, reservatórios artificiais de água, lagos, lagoas, topo de morros e montanhas, 
dunas; levantamento da fauna ocorrente na área; posicionamento conclusivo do profissional 
responsável pelo laudo, sobre o uso da área e seus impactos sobre o meio biótico. 
 
5.3- Relações ecológicas com o entorno do empreendimento 
 
5.4- laudo geológico contendo: 02 perfis litológicos perpendiculares entre si, especificando 
tipo e altura de cada camada até a altura de 3 metros com marcação de altura do lençol 
freático, quando este ocorrer, descrição e avaliação hidrogeológica local especificando as 
características físicas dos aquíferos, dos corpos e/ou cursos hídricos superficiais no trecho 
em que se inserem na área do empreendimento, posicionamento conclusivo, do responsável 
pelo laudo, sobre o uso da área e seus impactos. 
 
 
6 - DESCRIÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS A SEREM GERADOS 
PELA ATIVIDADE. 
 

 
7 - PROPOSTAS CRONOGRAMADAS DA IMPLANTAÇÃO DE MEDIDAS MITIGADORAS 
E COMPENSATÓRIAS RELATIVAS ÀS ATIVIDADES DE TERRAPLANAGEM 
 
 
Observação:  Todos os documentos solicitados deverão ser encaminhados com 
assinatura do técnico responsável habilitado, constando o nome, qualificação, endereço 
e telefone para contato, com a ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART). 
 


