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Termo de Referência para Elaboração de 

LICENCIAMENTO DE ATIVIDADES DIVERSAS NA AGRICULTURA 
Os campos marcados com asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 

 

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:  

 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO 

Atividade*: Programa Municipal de Açudagem para Dessedentação de Animal 

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: (___)___________ 

 

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO AO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 

 SITUAÇÃO *: 

Tipo de documento a ser solicitado: 
licença  LP  LI   LO 
certificado de cadastro 
declaração 
autorização 

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

 nº / 

(informar tipo do documento) 

processo DMA 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. 
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 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, no sistema geodésico (Datum) SAD-69. 
A leitura deverá ser obtida por profissional habilitado, que tenha tido no currículo Cartografia e 
Geodésia/GPS.  
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.dddddddº) 

- 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 do Departamento de Meio Ambiente no qual consta o referido documento. 
Finalmente deverá ser comunicada a forma pela qual o empreendedor deseja receber o documento 
licenciatório. Caso este campo não for preenchido o documento será remetido pelo correio. 
 

1 - SITUAÇÃO LEGAL DO(S) EMPREENDEDOR(ES): 
 
1.1 - Nome: _________________________________________ 
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1.2 - (   ) Proprietário    (   ) Arrendatário   (   ) Parceiro     

 (   ) Outros. Especificar: ______________ 

1.3 - PRONAF (   ) Sim   (   ) Não 

1.4 - Dados sobre o proprietário: 
 
1.4.1 - Nome *: _____________________________________________________ 
 
1.4.2 - Telefone de contato: ____________________________________________ 
 
1.4.3 - CPF/CNPJ *:__________________________________________________ 
 
1.4.4 - Endereço para correspondência: rua/av ____________________________ 
_______________, n.º __________, bairro: _______________________________ 

 
 

ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

Memorial Descritivo da Atividade a ser Desenvolvida: 

Projeto ou croqui (se houver): 

Estimativa de movimentação de solo (quando houver m3): 

Assistência Técnica: 

Máquinas e equipamentos a serem utilizados: 

 

CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA ATIVIDADE 

Localização da Atividade: a atividade desenvolvida não poderá ser executada em 
Áreas de Preservação Permanente, conforme dispõe o Art. 2º da Lei Federal n.º 4.771, de 
15/09/65, e o Art. 155 da Lei Estadual n.º 11.520, de 03/08/00, segundo parâmetros, 
definições e limites estabelecidos no Art. 3º da Resolução n.º 303, de 20/03/02, do 
Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, especialmente nas faixas de proteção 
ao longo de arroios, córregos, banhados e nascentes. A atividade não poderá obstruir a 
livre circulação de águas correntes naturais, conforme dispõe o Art. 206 da Lei Estadual 
n.º 11.520, de 03/08/00 (Código Estadual do Meio Ambiente). 

Vegetação e Movimentação de Material: deverá ser observada a legislação 
referente à preservação das formações vegetais nativas, mesmo em estado de 
regeneração (capoeiras) somente podendo haver supressão de parte ou da mesma 
mediante licenciamento do órgão competente. O material retirado (solo, vegetação) não 
poderá ser comercializado. 

Cadastro Municipal de Agricultores (a Secretaria da Agricultura deverá manter 
um Cadastro Municipal de Agricultores, contemplando, no mínimo, os dados e 
mapeamentos referentes ao proprietário, propriedade e localização da atividade a ser 
desenvolvida). 

Proprietário: nome, endereço, assistência técnica; 

Propriedade: área da propriedade, agricultura e pecuária recursos hídricos na 
propriedade e nas proximidades (mapa ou Carta do Exército); 
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Localização da Atividade: relevo, solo e vegetação, distância de Áreas de 
Preservação Permanente, bacia de contribuição, área alagada, comprimento, largura e 
profundidade máxima do açude (croquis da propriedade). 

 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 

Técnicos e Operadores do Programa 

Assistência técnica: 

Execução Operacional: 

Responsável Técnico pelo Programa 

Nome e Formação Profissional: 

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART): 


