Formulário para
RODOVIAS
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO

Secretaria Municipal da
Agricultura, Meio Ambiente
e Desenvolvimento
Econômico

REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

__________________________________________________________________, portador do CPF/CNPJ nº __________________________
(Nome / Razão Social)
venho por meio deste requer análise das informações anexas para solicitação de DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO DE LICENCIAMENTO

AMBIENTAL , para a atividade de _____________________________________________________________________________________
(Descrição da Atividade )

Nestes termos, peço deferimento.

___________________________________________, ______ de _____________de ______ .

Assinatura do Responsável Legal/Procurador Legal: _______________________________________________________________________
Nome legível: ____________________________________________________________________________________________________
Endereço completo: _______________________________________________________________________________________________
Telefone p/contato: _________________________________________________________________________________________________

À Secretaria Municipal da Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico - SEMADE
Prefeitura Municipal de Pejuçara
Rua Alcides Frederico Linassi, nº 687 – Bairro Centro
Pejuçara – CEP 98270-000
Caso seja assinado por terceiros, este requerimento deverá ser acompanhado de Procuração Simples para esta finalidade.
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Formulário para
RODOVIAS
OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
NOME / RAZÃO SOCIAL
CNPJ
CPF
End.
Bairro
CEP
Telefone ( )
End. p/ correspondência:
Bairro
CEP
Contato - Nome
Telefone p/ contato ( )

n°
Município
FAX (

)

e-mail
n°
Município

FAX (

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO
Atividade
Endereço
Logradouro (Rua, Av., Linha, Picada, etc.)
n.°(km)
CEP:
* de acordo com a tabela de atividades da FEPAM

Cargo
e-mail

)

Código do ramo*

Bairro/Distrito
Município

Coordenadas geográficas * (Lat/Long) no Sistema Geodésico, SIRGAS 2000
Lat. () .
Long ()
Responsável pela leitura no GPS

-

Nome: _____________________________________________________________
Profissão: __________________________________
*

.

Telefone: (___)________________

Nº Registro no Conselho Profissional: ______________________

Lat: Latitude; Long: Longitude

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO A SEMADE
Tipo de documento a ser solicitado:
Licença Prévia
Licença de Instalação
Licença de Operação
Licença de Operação de Regularização
1.

Secretaria Municipal da
Agricultura, Meio Ambiente
e Desenvolvimento
Econômico

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1. Identifique o empreendedor:
Empreendedor Público em Programas Públicos – (especificar o programa):
Empreendedor Público com Financiamento Público – (entidade financiadora):
Empreendedor Público com Financiamento Privado – (entidade financiadora):
Empreendedor Público:
Empreendedor Privado em Programas Públicos – (especificar o programa):
Empreendedor Privado com Financiamento Público – (entidade financiadora):
Empreendedor Privado com Financiamento Privado – (entidade financiadora):
Empreendedor Privado
IDENTIFIQUE A ATIVIDADE / EMPREENDIMENTO DESCREVENDO-A RESUMIDAMENTE:
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DADOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO:
Denominação da rodovia e trecho:
Extensão total (em km):
Largura da seção-tipo (em m):
Extensão da pavimentação sobre via existente (em km):
Extensão da pavimentação sobre trechos novos (em km):
Transposição sobre corpos hídricos (quantidade):
Reparo em obras-de-arte (quantidade):
Obras-de-arte novas (quantidade):
2.

PASSIVOS AMBIENTAIS:

2.1. Existe passivo ambiental na área a ser utilizada pelo empreendimento?

SIM

NÃO

SIM

NÃO

SIM

NÃO

2.2. Em caso afirmativo, descrever o passivo ambiental da área:

3.

FONTES DE POLUIÇÃO E MEDIDAS DE CONTROLE:

3.1. Descrever a(s) fonte(s) de poluição do ar e medida(s) de controle:

3.2. Descrever a(s) fonte(s) de ruído e vibração e medida(s) de controle:

4.

RESÍDUOS:
Citar o(s) resíduo(s) possíveis de serem gerados pela atividade / empreendimento:

1.
2.
3.
5.

RECURSOS HÍDRICOS:

5.1. Existem corpos hídricos próximos do empreendimento?
5.2. Em caso de resposta afirmativa, quanto ao corpo hídrico (rio/arroio/nascentes), informe :

5.3. Existem nascentes (olhos d’água) próximos ou na área do empreendimento?
5.4.

Em caso de resposta afirmativa, aponte as Coordenadas Geográficas (Lat./Long.) no Sistema Geodésico SIRGAS2000 em
GRAUS DECIMAIS:
Latitude (º): -- _____ . _______________

Longitude (º): -- _____ . _______________
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SIM

5.5. Existem banhados próximos ou na área do empreendimento?

NÃO

5.6. Em caso de resposta afirmativa, aponte as Coordenadas Geográficas (Lat./Long.) no Sistema Geodésico SIRGAS2000 em GRAUS
DECIMAIS:

Latitude (º): -- _____ . _______________

6.

Longitude (º): -- _____ . _______________

INFORMAÇÕES SOBRE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO:
SIM

6.1. Há previsão de supressão de vegetação dentro da área do empreendimento?

NÃO

Obs.:
7.

IDENTIFICAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PELO PREENCHIMENTO:

Nome:

ART nº:

Nome:

ART nº:

Endereço:

n°:

Bairro:
Telefone: (

CEP:
)

Fax: (

Município:
)

Celular: (

)

E-mail:

CPF/CNPJ:

Assinatura:

Carimbo da Empresa ou do Profissional:
____________________________________

8.

RESPONSÁVEL LEGAL DA EMPRESA:

Responsabilizo-me pela veracidade das informações prestadas no presente formulário.
Nome:
Data:
____/____/_______

Cargo:
Assinatura:

Carimbo da Empresa:
_________________________________
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Documentos a serem apresentados:
ITEM

DOCUMENTO
1. Requerimento devidamente assinado;
2. Formulário de “RODOVIAS - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO”
devidamente preenchido
3. Cópia do CNPJ ou do CPF/CIC
4. Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento,
5. PRONAF, para desconto na taxa de licenciamento
6. Descrição (anteprojeto) do empreendimento contendo:
identificação, objetivos e justificativa para a sua instalação no local
proposto e cronograma de execução;

LP

LI

LO

LOR

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

planta de localização geográfica (via imagem colorida de satélite) e
situação atual do segmento rodoviário;
descrição do tipo de pavimento projetado, apresentação da seção
transversal-tipo do pavimento e o diagrama linear de implantação, indicar
os tipos de materiais a serem utilizados para a pavimentação e suas
origens;
planilha de drenagem, indicando quais os dispositivos existentes, bem
como os dispositivos a serem implantados (tipo de dispositivo e
localização);
características técnicas do projeto indicando a classe da rodovia,
extensão total, zona (topografia), velocidade diretriz, raio mínimo, largura
da pista de rolamento e acostamento, plataforma aterro, plataforma de
corte, faixa de domínio, planimetria e altimetria, obras de arte
(localização, extensão e largura), VDM;
7. anteprojeto de sinalização voltado para questões ambientais
X como áreas
ambientalmente sensíveis
8. Diagnóstico dos passivos ambientais (áreas de empréstimo, áreas com instabilidade
geotécnica, bota-fora, intervenção em APP, realocação de construções, etc.) a ser
desenvolvido durante as obras de implantação do empreendimento, citando nome e
n° da ART
9. No caso de abertura de rodovias, diagnóstico do meio antrópico com planta que
contemple o mapeamento de todas as áreas previstas para indenização e
desapropriação devido às intervenções realizadas para implantação do
empreendimento e sua faixa de domínio (fazer uso de imagem de alta resolução
espacial, com plano de informação da faixa de domínio e locais objeto de
intervenção), e cronograma de desapropriações
10. levantamento das nascentes e cursos d’água localizados na área de influência
direta da rodovia, devidamente locadas em planta (sobre imagem de satélite) com
suas as respectivas áreas de preservação permanente em hectares, sendo objeto
de intervenção/obras, e análise dos potencias riscos da contaminação desses locais
por substâncias perigosas
11. Cronograma físico e financeiro de execução da obra de infraestrutura e das
medidas ambientais previstas
12. Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos técnicos responsáveis pelos
estudos/projetos/programas e atendimentos solicitados (preenchidas de forma
completa, data/local, assinaturas e carimbo)
13. Certidão negativa de débitos municipais
14. Certidão da Prefeitura Municipal, informando se o empreendimento está em zona
urbana ou rural e se há restrições
15. Cadastro Ambiental Rural - CAR
16. Planilha de destino dos resíduos sólido
17. Laudo de Fauna
18. Laudo de Flora
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Na solicitação da LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI):
- Aqueles constantes na Licença de Prévia do empreendimento, solicitados no item “Documentos com vistas à obtenção da Licença de
Instalação”.
Na solicitação de LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO):
- Aqueles constantes na Licença de Instalação do empreendimento, solicitados no item “Documentos com vistas à obtenção da Licença de
Operação”.
Na solicitação de LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO (LO):
1. Requerimento devidamente assinado;
2.

Formulário de “RODOVIAS - OBRAS DE INFRAESTRUTURA E PAVIMENTAÇÃO” devidamente preenchido;

3.

Cópia do CNPJ ou do CPF/CIC;

4.

Comprovante de pagamento dos custos de licenciamento;

5.

Descrição (anteprojeto) do empreendimento contendo:
a.

planta de localização geográfica (via imagem colorida de satélite) e situação atual do segmento rodoviário;

b.

descrição do tipo de pavimento projetado, apresentação da seção transversal-tipo do pavimento e o diagrama linear de
implantação, indicar os tipos de materiais a serem utilizados para a pavimentação e suas origens;

c.

planilha de drenagem, indicando quais os dispositivos existentes, bem como os dispositivos a serem implantados (tipo de
dispositivo e localização);

d.

anteprojeto de sinalização voltado para questões ambientais como áreas ambientalmente sensíveis;

6.

Diagnóstico dos passivos ambientais (áreas de empréstimo, áreas com instabilidade geológica, bota-fora, intervenção em APP,
realocação de construções, intervenções em vegetação, etc.) a ser desenvolvido durante as obras de implantação do
empreendimento, citando nome e n° da ART;

7.

Cronograma físico e financeiro de execução da obra de infraestrutura e das medidas ambientais previstas;

8.

Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) dos técnicos responsáveis pelos estudos/projetos/programas e atendimentos
solicitados (preenchidas de forma completa, data/local, assinaturas e carimbo).
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