
 
PREFEITURA DE ILÓPOLIS 

Informações Básicas para Licenciamento de 
PARCELAMENTO DE SOLO  
PARA FINS RESIDENCIAIS 

 

DEPARTAMENTO 
MUNICIPAL DE MEIO 

AMBIENTE 

 

Versão:  FEVEREIRO/2017 

REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 
 

1. Nome /Razão Social do Empreendedor 
NOME:  
 

CNPJ:  

ENDEREÇO/NÚMERO/COMPLEMENTO: 
 
BAIRRO:  
 

CIDADE: CEP: EMAIL: TELEFONE: 

 
À 
 

SMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
Solicito análise das informações anexas para o licenciamento ambiental da atividade considerada de impacto local.  
CODRAM:___________________________________________________________________________________________ 
Tipo de documento solicitado: ___________________________________________________________________________ 
Documento de Licenciamento anterior: ____________________________________________________________________ 
Potencial Poluidor:____________________________________________________________________________________ 
Porte:__________________________________ Área útil total do Empreendimento: ____________________(m²)_____ 
 

Nestes termos, pede deferimento. 
Local e data: 
 

Assinatura: 

Cargo / profissão: 
 

Nome Legível: 
 

 
2. Documentos/anexos apresentados (devem ser listados nesta tabela) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
 

3. Usos da SMMA:  
Recebimento (carimbo):  
 
 
 
 
 
 
*Todos os campos devem ser preenchidos na íntegra 
*Caso seja assinado por terceiros, este requerimento deverá ser acompanhado de Procuração Simples para esta finalidade. 
*A documentação deverá ser apresentada na ordem especificada no formulário. 
*Favor não alterar a formatação do formulário ao realizar o preenchimento. 
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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 n.º *: CGC/TE n.° *: 
CPF 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 A SMAEM 

 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  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 na SMAEM, 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 SMAEM (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 SMAEM. 
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 SMAEM 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 SMAEM no qual consta o referido documento. 
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APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS TÉCNICOS (textos) 
A documentação técnica abaixo relacionada deve servir para análise e posterior emissão ou indeferimento do Documento 
de Licenciamento Ambiental. 

 
 

PARCELAMENTO DE SOLO 
 

Documentos mínimos necessários para abertura de processo de licenciamento ambiental 
Licença Prévia 

• Requerimento assinado pelo empreendedor ou representante legal, especificando o tipo de licença requerida e 
informando a atividade e o respectivo código, de acordo com a Resolução CONSEMA 288/2014 e suas alterações 
ou outra que venha a substituí-la. 

• Procuração, se for o caso. 
• Formulário específico para a atividade requerida, preenchido e assinado. 
• Cópias de CPF e RG do empreendedor e do representante legal, se for o caso. 
• Cópia do Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ), se for o caso. 
• Contrato Social e alterações, se for o caso. 
• Matrícula do imóvel atualizada (data de no máximo 90 dias). 
• Autorização expressa do(s) proprietário(s) para realização do empreendimento ou atividade, em caso de não se 

tratar de imóvel próprio. 
• Planta ou croqui de situação e localização, contendo no mínimo vias de acesso a partir da sede do município, 

orientação magnética, coordenadas geográficas de um ponto no empreendimento, data e assinatura do técnico 
responsável.  

• Anotação de Responsabilidade Técnica de projeto de licenciamento ambiental. 
• Certidão de Zoneamento. 
• Planta ou croqui da propriedade e entorno num raio mínimo de 500 metros, contendo orientação magnética, rede 

hidrográfica e Áreas de Preservação Permanente (APPs), com data e assinatura do técnico responsável.  
• Identificação da área a ser parcelada. 
• Laudo Geológico contendo no mínimo: 1) Descrição geológica, aspectos geotécnicos quanto à estabilidade do 

terreno para o uso proposto e duas seções geológicas, perpendiculares entre si, especificando tipo e altura de 
cada camada até a profundidade de três metros, com marcação de altura do nível freático, quando este ocorrer. 2) 
Teste de percolação do solo (ensaios de infiltração), de acordo com NBR 13.969/97, Anexo A, com apresentação 
dos resultados de cada ensaio (tempos de infiltração e taxa de percolação em m³/m².dia), indicação da 
profundidade da cava e locação dos pontos em planta. Informar a data e condições climáticas da época de 
realização dos testes. Os resultados devem ser interpretados sobre a possibilidade de utilização do solo/subsolo 
da gleba em receber efluentes líquidos domésticos. Executar, no mínimo, seis (06) ensaios para áreas com até 
três (03) ha. Para áreas acima de três (03) ha deverão ser acrescidos dois (02) ensaios para cada hectare a mais; 
e 3) Posicionamento do profissional responsável pelo laudo sobre o uso da área e seus impactos para o uso 
proposto. 4) Definição do sistema de tratamento de efluentes a ser adotado, de acordo com os resultados obtidos. 
5) Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional habilitado. Em caso de a área do empreendimento 
localizar-se em local onde já houve licença ambiental de parcelamento de solo, o empreendedor poderá requerer 
que seja considerado o laudo apresentado à época, desde que atenda aos requisitos mínimos descritos 
anteriormente e que o pedido seja feito por escrito, indicando nome do empreendedor/empreendimento anterior, a 
data e o técnico responsável pelo laudo a ser usado. 

• Laudo de cobertura vegetal, incluindo minimamente a metodologia utilizada, determinação dos estágios 
sucessionais, determinação das espécies com nome científico e popular, existência e localização de espécies 
imunes ao corte e/ou ameaçadas de extinção, relatório fotográfico, posicionamento conclusivo do profissional 
quando à implantação ou não do empreendimento proposto, com Anotação de Responsabilidade Técnica. 

• Mapa de localização da vegetação, com delimitação por estágio sucessional, identificação das respectivas 
metragens quadradas, além de localização e tamanho da área a ser preservada, de acordo com os percentuais 
definidos na Lei Federal 11.428/2006. 

• Laudo de fauna, incluindo minimamente descrição das espécies ocorrentes (nomes populares e científicos), 
ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, posicionamento conclusivo do profissional quando à implantação 
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ou não do empreendimento proposto e Anotação de Responsabilidade Técnica, com Anotação de 
Responsabilidade Técnica de profissional habilitado. Em caso de a área do empreendimento localizar-se em local 
onde já houve licença ambiental de parcelamento de solo, o empreendedor poderá requerer que seja considerado 
o laudo apresentado à época, desde que atenda aos requisitos mínimos descritos anteriormente e que o pedido 
seja feito por escrito, indicando nome do empreendedor/empreendimento anterior, a data e o técnico responsável 
pelo laudo a ser usado. 

• Levantamento planialtimétrico, com curvas de metro em metro, com Anotação de Responsabilidade Técnica de 
profissional habilitado. 

• Declaração do responsável técnico quanto à existência de áreas com inclinação superior a 30% e a partir de 25o. 
• Em caso de declividade superior a 30% e/ou 25o, definição da ocupação prevista nessas áreas, justificativa para a 

implantação e medidas a serem adotadas, com Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional habilitado. 
• Definição do sistema de abastecimento de água. 
• Relatório fotográfico geral da área a ser parcelada. 
• Comprovante de Pagamento da Taxa Municipal correspondente. 

 
Licença de Instalação 

• Requerimento assinado pelo empreendedor ou representante legal, especificando o tipo de licença requerida e 
informando a atividade e o respectivo código, de acordo com a Resolução CONSEMA 288/2014 e suas alterações 
ou outra que venha a substituí-la. 

• Projeto urbanístico aprovado, com Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional habilitado. 
• Declaração de que a área se mantém inalterada, conforme estava durante o processo de Licença Prévia. 
• Cópia da Licença Prévia. 
• Medidas mitigatórias a serem adotadas durante a implantação do parcelamento do solo. 
• Projeto de arborização urbana, contendo no mínimo: 1) cronograma de implantação e manutenção; 2) previsão de 

plantio de espécies nativas (nome popular e científico) com padrão mínimo de 2 metros de caule abaixo da copa e 
sem bifurcações, tutoramento com estacas de no mínimo 2,5 metros de altura e 4 cm de cada lado; 3) quantidade 
de árvores por rua e o espaçamento adotado entre elas e com relação a esquinas; 4) identificar o lado da rua que 
tem rede elétrica, o tipo (convencional ou protegida) e a espécie a ser usada; 5) adubação, regas e amarração 
(tipo de amarra e de material a ser usado). 

• Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional habilitado, pelo projeto de arborização urbana e medidas 
mitigatórias.  

• Comprovante de Pagamento da Taxa Municipal correspondente. 
• Outros documentos que tenham sido solicitados na Licença Prévia. 

Licença de Instalação Regularização 
Todos aqueles requeridos para Licença Prévia e Licença de Instalação. 
 
Licença de Instalação Renovação 

• Requerimento assinado pelo empreendedor ou representante legal, especificando o tipo de licença requerida e 
informando a atividade e o respectivo código, de acordo com a Resolução CONSEMA 288/2014 e suas alterações 
ou outra que venha a substituí-la. 

• Cópia da última Licença de Instalação. 
• Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional habilitado, pelo projeto. 
• Relatório fotográfico.  
• Comprovante de Pagamento da Taxa Municipal correspondente. 
• Outros documentos descritos na LI anterior. 

 
Licença de Operação 

• Requerimento assinado pelo empreendedor ou representante legal, especificando o tipo de licença requerida e 
informando a atividade e o respectivo código, de acordo com a Resolução CONSEMA 288/2014 e suas alterações 
ou outra que venha a substituí-la. 

• Declaração, assinada pelo empreendedor ou representante legal, de cumprimento das condições e restrições da 
Licença de Instalação. 

• Relatório fotográfico. 
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• Cópia da Licença de Instalação. 
• Comprovante de Pagamento da Taxa Municipal correspondente. 
• Outros documentos que tenham sido solicitados na Licença de Instalação. 

Licença de Operação Regularização 
Todos aqueles requeridos para Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação. 
 
Licença de Operação Renovação  

• Requerimento assinado pelo empreendedor ou representante legal, especificando o tipo de licença requerida e 
informando a atividade e o respectivo código, de acordo com a Resolução CONSEMA 288/2014 e suas alterações 
ou outra que venha a substituí-la.  

• Formulário específico para a atividade requerida, preenchido e assinado.  
• Cópia da última Licença de Operação. 
• Declaração de que não houve alterações no empreendimento. 
• Anotação de Responsabilidade Técnica de profissional habilitado pelo projeto de licenciamento ambiental e 

execução, se for o caso. 
• Declaração, assinada pelo empreendedor ou representante legal, de cumprimento das condições e restrições da 

Licença de Operação anterior. 
• Relatório fotográfico. 
• Comprovante de Pagamento da Taxa Municipal correspondente.  
• Outros documentos descritos na LO anterior. 
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