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REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

 
 
................................................................., de CPF/CNPJ nº ................................. requer análise 
             (Nome / Razão Social) 

das informações anexas para solicitação de .................................................................................  
                                                                                  (Tipo de Documento Licenciatório) 

para a atividade de......................................................................................................................... 
                                                                     (Descrição da Atividade ) 

Nestes termos 

Pede deferimento 

Porto Alegre, ______ de _____________de _____ .  
 
      
 

                                                     
                                                          Assinatura do Responsável Legal/Procurador Legal 

 
 
 
                                                                         Nome Legível 
 
 
 
                                                                        Endereço completo 
 
 
 
                                                                        Telefone p/contato 
 
 
 
                                                                         Cargo 
 
 
 
                                                                          CIC/CPF 
 
 
 
 
À 
Fundação Estadual de Proteção Ambiental – FEPAM, 
Rua Carlos Chagas, 55, Central de Atendimento - Andar Térreo ou Triagem-Correio  
CEP 90.030 - 020 - Porto Alegre – RS 

Caso seja assinado por terceiros, este requerimento deverá ser acompanhado de Procuração Simples para esta 
finalidade. 

 
 
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. 
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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, SIRGAS 2000  

Lat. (Ф) -   .        Long (λ) -   .        

Responsável  pela leitura no GPS 

Nome: _____________________________________________________________ Telefone: (___)________________ 

Profissão: __________________________________ Nº Registro no Conselho Profissional: ______________________ 

*  Lat: Latitude; Long: Longitude 
 

3. MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO À FEPAM 

 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 FEPAM nº  / 

 

 

O documento licenciatório solicitado será emitido certificado por assinatura digital, processo eletrônico baseado 
em sistema criptográfico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida a integridade de seu 
conteúdo e estará à disposição no site www.fepam.rs.gov.br 
 
 
 
 
 
Obs: Antes de passar às instruções leia atentamente as seguintes definições: 
 
DEFINIÇÕES IMPORTANTES: 

http://www.fepam.rs.gov.br/
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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 decimais, com, no mínimo, 5 (cinco) casas após o ponto no sistema 
geodésico (Datum) SIRGAS2000. Não serão aceitas coordenadas em sistema diferente deste, inviabilizando o 
protocolo de processo na FEPAM. 
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 a partir de que passe a constar em documento emitido por esta fundação. 
Informamos que as coordenadas geográficas, no Rio Grande do Sul, variam de -26 a -34 para Lat e de -49 a -58 para Long. 
Exemplo de leitura:  
 

- 2 8 . 5 6 5 4 2 1 9 

- 5 1 . 9 8 7 7 8 9 0 

 
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; 
Extração: 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 FEPAM no qual consta o referido documento. 
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DOCUMENTOS BÁSICOS PARA O LICENCIAMENTO DE DISTRITOS INDUSTRIAIS 

NA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (LP) 

1. Mapa em escala não inferior a 1:50.000, situando a área pretendida para o loteamento em relação à zona urbana 
do município, indicando e informando suplementarmente o que segue: 

 demarcação da área a ser loteada, com endereço claro e preciso da mesma; 

 sistema viário existente e projetado na área de entorno, com as principais vias de acesso e denominação 
oficial; 

 indicação do uso do solo (industrial, comercial, residencial, agrícola) nas faixas que circulam a gleba (em 
faixa com largura aproximada de 1.000 m) e, no caso de industrial, listar as industrias já instaladas 
especificando a tipologia das mesmas; 

 direção dos ventos predominantes (no mínimo duas direções predominantes no ano), com indicação da 
fonte de dados; 

 localização da captação de água de abastecimento do município, existente nas proximidades da área do 
loteamento, especificando se o mesmo é de captação de  água superficial, subterrânea ou mista; 

 informação sobre a existência de Unidades de Conservação, em um raio de 10 km do empreendimento. 

2. Mapa(s) topográfico de detalhe, com escala não inferior a 1:5.000, contendo: 

 acessos e vizinhança do empreendimento; 

 localização dos recursos hídricos naturais e artificias, perenes ou intermitentes (riachos, sangas, açudes, 
lagos, lagoas, nascentes, rios, drenagens, linhas de talvegue, áreas alagáveis ou inundáveis, banhados...) 

 provável corpo receptor dos efluentes líquidos (especificando a vazão média e a vazão crítica (vazão 
mínima no período de estiagem), assinalando o ponto de lançamento e referenciando a distância desse 
ponto até o próximo manancial e o(s) uso(s) compreendido(s) no trecho a montante e a jusante do ponto 
de lançamento; 

 demarcação de possíveis APPs (Áreas de Preservação Permanente); 

 pontos de sondagens e monitoramento; 
 

3. Certidão da Prefeitura Municipal para a referida área, declarando o zoneamento estabelecido no Plano Diretor ou 
nas Diretrizes Urbanas do município, assim como os usos previstos nos mesmos; 

4. Laudo geológico, acompanhado de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) de responsável habilitado, 
abordando de forma clara e objetiva as principais características geológicas, geotécnicas, estruturais e 
geomoforlógicas, com base em avaliação e ensaios de campo, levantamento planialtimétrico, tendo em vista não 
só os aspectos das obras de fundações, como a vulnerabilidade aos fenômenos geodinâmicos de erosão, 
escorregamento de encostas e taludes, bem como as condições de permeabilidade do solo de modo a conhecer a 
capacidade de infiltração de efluentes líquidos e o potencial de vulnerabilidade de contaminação das águas 
subterrâneas. Avaliação das condições de riscos geológicos antes e após o empreendimento, conclusões e 
recomendações (medidas mitigadoras para eventuais impactos), condições e restrições para o empreendimento 
em relação a área proposta. 

5. Laudo quali-quantitativo da cobertura vegetal, assinado pelos executores contemplando a área total requerida 
para o licenciamento, bem com a localização objeto do licenciamento, acompanhada de ART (Anotação de 
Responsabilidade Técnica) dos responsáveis técnicos habilitados contendo: 

 levantamento de toda a cobertura vegetal existente na área; 

 relação de todas as espécies vegetais nativas e exóticas (nomes populares e científicos); 

 estágios sucessionais das principais formações vegetais. Se a área localiza-se em área de domínio 
da Mata Atlântica (Decreto Federal n° 750/93), caracterizar os estágios sucessionais das formações 
vegetais segundo a Resolução CONAMA n° 033 de 07 de dezembro de 1994. 

  densidade das espécies predominantes, por medida de área; 

 DAP dos exemplares arbóreos; 

 levantamento detalhado das espécies imunes ao corte e das ameaçadas de extinção; 

 informações detalhadas quanto a necessidade ou não de corte de vegetação; 

 mapa ou croqui da área total do empreendimento indicando a localização das principais formações 
vegetais e a exata localização dos espécimes imunes ao corte ou ameaçados de extinção; 

 relatório fotográfico da área do empreendimento, contemplando a vegetação inventariada; 

 metodologia de análise utilizada na coleta dos dados em campo; 

 bibliografia consultada. 
 



 

Centro Administrativo Celso Luiz Martins | Rua Osvaldo Aranha, nº 1790 
Bairro Centro | Taquari-RS | CEP: 95860-000 

CNPJ: 88.067.780/0001-38 | Fone (51) 3653.6200 
E-mail: gabinete@taquari.rs.gov.com.br 

 

6. Laudo descritivo da fauna local e sua provável interação com a flora, contemplando: 

 relação das espécies animais (nomes populares e científicos) habitualmente encontradas na região 
do empreendimento; 

 metodologia de análise utilizada na coleta  de dados em campo; 

 bibliografia consultada. 
 

7. Quanto à localização do empreendimento em relação às Unidades de Conservação: 
 

Informe, OBRIGATORIAMENTE, a localização do empreendimento em relação às 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: 

1. Não há Unidade de Conservação 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  

4. Dentro da poligonal determinada pelo Plano de Manejo  

 

 Se houver UC (situações 2 a 4 no item acima) assinale o âmbito do Gestor da Unidade de Conservação:  

Municipal  Especificar o(s) nome(s) da(s) U.C.(s): 

Estadual  Especificar o(s) nome(s) da(s) U.C.(s): 

Federal  Especificar o(s) nome(s) da(s) U.C.(s): 

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 2 e o “Gestor da UC” é Federal, o licenciamento ambiental será                           
realizado pelo IBAMA. 
Observação 3: caso tenha assinalado opção 2 e o “Gestor da UC” é Estadual ou Municipal, deverá ser 
encaminhado cópia dos documentos em meio digital quando do protocolo do processo administrativo junto ao 
órgão ambiental. 
Observação 4: caso tenha assinalado a opção 3 ou 4, deverá ser encaminhado cópia dos documentos em meio 
digital  quando do protocolo do processo administrativo junto ao órgão ambiental. 

NA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 

1. Aqueles constantes da Licença Prévia do empreendimento, solicitados nos documentos com vistas à obtenção da 
Licença de Instalação. 

2. Relatório fotográfico do local onde se pretende instalar o empreendimento. 

 

NA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 

1. Aqueles constantes da Licença de Instalação do empreendimento, solicitados nos documentos com vistas à obtenção 
da Licença de Operação. 

2. Relatório fotográfico do local onde foi instalado o empreendimento, contemplando vistas da área total e 
pormenorizando as áreas construídas, com ênfase nos controles de poluição. 

NOS CASOS DE REGULARIZAÇÃO (LI OU LO): 

       Aqueles relacionados na solicitação de Licença Prévia (LP),  conforme item 1 e  listagem das empresas instaladas, ou 
em implantação, com suas respectivas tipologias industriais e demarcação das mesmas em mapa. 


