
1. Tipos de Licença a ser requerida: 

(    ) Licença Prévia - LP           (    )  PRORROGAÇÃO   (    ) AMPLIAÇÃO (    ) RENOVAÇÃO   

(    ) (    )  PRORROGAÇÃO   (    ) RENOVAÇÃO   

(Poligonal DNPM - Mineração)

(    ) Licença de Instalação – LI  (    )  PRORROGAÇÃO   (    ) AMPLIAÇÃO (    ) RENOVAÇÃO   

(    ) Licença de Operação – LO                                  (    ) AMPLIAÇÃO (    ) RENOVAÇÃO   

(    ) Licença Ambiental Única – LAU (    ) AMPLIAÇÃO (    ) RENOVAÇÃO   

(    ) Licença Ambiental de Regularização – LAR

(    ) Licença de Operação Corretiva – LOC

(    ) Licença de Operação  para Pesquisa Mineral – LOP

(    ) Licença Ambiental Única – LAU (Transporte) (    ) REGULARIZAÇÃO (    ) RENOVAÇÃO   

(    ) Licença Ambiental por Adesão e Compromisso  – LAC (    ) REGULARIZAÇÃO (    ) RENOVAÇÃO   

2. Requerimento em caso de LO, LAC e LAU de 10 anos?   (    ) SIM (    ) NÃO

3. O empreendimento encontra-se em Unidade de Conservação OU em Zona de Amortecimento?   

(    ) SIM (    ) NÃO

4. Fase do Empreendimento:

(    ) Planejamento

(    ) Instalação

(    ) Operação  - data de início da operação:

5. Data de Instalação das Estruturas Físicas do Empreendimento:

6. Número do processo/protocolo: 

7. Número da Licença Anterior: Tipo:

8. Dados do Requerente (Não incluir os dados da Consultoria/Assessoria):

Nome ou Razão Social: 

CPF/CNPJ: Inscrição Estadual:

Logradouro:

Complemento:   

Município: UF:  CEP: 

E-mail: 

Telefone: Celular:

REQUERIMENTO DE LICENÇA

Licença Prévia - LP   

Obs.: Somente deve ser marcada a opção "Renovação" caso a licença anterior ainda esteja válida e a formalização desse  

requerimento ocorra com antecedência mínima de 120 dias de seu vencimento. Caso a licença anterior já tenha vencido, ou 

o empreendimento esteja em instalação / operação sem licença válida, deverá assinalar a opção de regularização para LAU / 

LAC no procedimento simplificado ou LAR / LOC no procedimento ordinário, conforme o enquadramento.

Obs.: Somente pode ser marcada a opção "Sim" para o caso de renovação de licença e desde que cumpridos, na íntegra, os 

requisitos listados pelo Decreto nº. 4039-R/2016.

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO

Obs.: Caso a opção seja "Sim", é exigido o recolhimento de complementação de taxa na ordem de 50% sobre o valor do 

requerimento da licença correspondente, em conformidade com o art. 29 do Decreto nº. 4039-R/2016.

(        ) (        ) 

Bairro/Distrito: 



9. Dados da Atividade:

Atividade:

Logradouro:

Complemento:   

Município: UF:  CEP: 

Ponto de Referência: 

Coordenadas Médias / UTM (SIRGAS 2000):

Coordenadas dos Vértices da Área Útil / UTM (SIRGAS 2000):

Para Atividades de Extração Mineral:

Número  processo-LP Poligonal DNPM:

Substância Mineral:

Número do Processo do DNPM:

Fase do Processo do DNPM:

Título Minerário (Tipo): Número:

Nome:

CPF: 

Logradouro:

Complemento:   Bairro: 

Município: UF:  CEP: 

E-mail: 

Telefone: Celular:

Nome:

CPF: 

Logradouro:

Complemento:   Bairro: 

Município: UF:  CEP: 

E-mail: 

Telefone: Celular:

Nome:

CPF: 

Logradouro:

Complemento:   Bairro: 

Município: UF:  CEP: 

E-mail: 

Telefone: Celular:

12. Responsáveis Técnicos:

Bairro/Distrito: 

10.Representantes Legais (o primeiro obrigatoriamente deve ser o próprio empreendedor ou, se Pessoa 

Jurídica, um dos responsáveis presentes nos atos constitutivos - Contrato Social ou equivalente):

(        ) (        ) 

(        ) (        ) 

Obs.: Havendo mais de dois Representantes Legais, apresentar os dados dos demais em anexo ao requerimento, contendo as 

informações aqui listadas.

11. Dados do Procurador (preencher somente em caso de requerimento assinado por Procuração):

CPF: 

Nome:

(        ) (        ) 



Logradouro:

Complemento:   Bairro: 

Município: UF:  CEP: 

E-mail: 

Telefone: Celular:

13. Dados para Correspondência:

O mesmo do requerente (item 8)

O mesmo da atividade (item 9)

Outro. Informar abaixo.

Nome (A/C):

Logradouro:

Complemento:   Bairro: 

Município: UF:  CEP: 

 Assinatura do Representante Legal:

Nome Legível:

Obs.: Havendo mais de um Responsável Técnico, apresentar os dados dos demais em anexo ao requerimento, contendo as 

informações aqui listadas.

(        ) (        ) 

Declaro para os devidos fins que o desenvolvimento da atividade relacionada neste requerimento realizar-se-á de acordo

com os dados transcritos e anexos indicados no Item 13 (treze), pelo que venho requerer ao Instituto Estadual de Meio

Ambiente e Recursos Hídricos a expedição da respectiva Licença.

Comprometo-me a manter meu endereço de correspondência atualizado, estando ciente que a não comunicação de

qualquer alteração implica infração à Lei Estadual nº. 7058/2002, ficando sujeito à aplicação de multa, sem prejuízo das

demais sanções cabíveis.

Nº do Registro no órgão de classe:

14. Quantidade de documentos anexos: 


