
 
CHECK LIST EMPREENDIMENTOS EM GERAL 

 
PARA LICENÇA PRÉVIA (LP):  
 

 Requerimento padrão; 

 Cópia do cartão CNPJ;  

 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; (se houver) 

 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; (se houver) 

 Certidão de postura Municipal;  

 Comprovante de recolhimento da taxa referente à Licença Prévia;  

  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;  

 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; 

 Cronograma de implantação do empreendimento/atividade;  

 Comprovante de recolhimento da taxa referente à Licença Instalação;  

 Publicação em jornal do pedido da Licença de Instalação;  

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

aplicável (se houver) 

 

 PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI):  

 Requerimento padrão;  



 Cronograma de implantação da obra;  

 Publicação em jornal do pedido de Renovação da Licença de Instalação (informando extensão e/ou 

área do empreendimento, quando aplicável;  

 Comprovante de recolhimento da taxa referente à Licença de Instalação.  

 Relatório de Monitoramento Ambiental - RMA com detalhamento da execução da obra, assinado por 

técnico habilitado com ART-CREA/RO ou outro Conselho de Classe de acordo com a atividade 

requerida; (** Obras com mais de um em instalação) 

 Justificativa sobre os atrasos na instalação do empreendimento ou atividade.  
 

PARA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO):  

 Requerimento padrão; 

 Certificados emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar;  

 Alvará de Funcionamento ou similar;  

 Comprovante de recolhimento da taxa referente à Licença de Operação;  

 Publicação em jornal do pedido de Licença de Operação;  

 

PARA RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO):  

 Requerimento padrão;  

 Cópia do cartão CNPJ;  

 Ato Constitutivo, 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;  

 Certidão de postura Municipal;  

 Certificados emitidos pelo Corpo de Bombeiros Militar;  

 Alvará de Funcionamento ou similar;  

 Relatório de Monitoramento e ART do responsável pela elaboração. (Os relatórios devem ser 

apresentados anualmente após a emissão da Licença de Operação). 

 Comprovante de recolhimento da taxa referente à Renovação da Licença de Operação;  

 Publicação em jornal do Pedido de Renovação da Licença de Operação.  

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

1. Esta lista apresenta a documentação básica para instrução dos processos de licenciamento 

ambiental, podendo ser exigidos outros documentos e/ou estudos conforme peculiaridade de cada 

atividade ou empreendimento em qualquer etapa do processo de licenciamento ambiental. 



2. Para Renovação da Licença de Operação o requerente deverá ter cumprido todas condicionantes 

e/ou determinantes estabelecidas na Licença de Operação anterior/vigente.  


