ANEXO LIV – ROTEIRO PARA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA
CRIAÇÃO DE BOVINO, SUÍNO, AVICULTURA, RANICULTURA E APICULTURA
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1. Requerimento padrão do empreendedor ou representante legal; deve ser preenchido e
assinado pelo requerente (se representante legal, com procuração com firma reconhecida em
cartório).
2. Comprovante de recolhimento de taxa de serviços e vistoria (original).
3. Requerente pessoa física: Cópias autenticadas do CPF e RG do empreendedor ou
representante legal;
4. Requerente representado por terceiros: Firma reconhecida para Procuração do
representante legal, cópias autenticadas para RG e CPF do procurador.
5 . Requerente pessoa Jurídica: Cópias autenticadas do CNPJ; Inscrição Estadual, RG e CPF
do representante Legal, contrato social (LTDA), ou ata da última assembleia, ou declaração de
firma individual ou estatuto social da empresa.
6. Publicação em periódico local ou regional e Diário Oficial do Estado, original e/ou fotocópia
autenticada (página inteira).
7. Apresentar as condicionantes da Licença de Instalação - LI.
8. Apresentar relatório técnico consolidado, contendo documentação fotográfica das medidas de
controle adotadas e executadas durante a fase de implantação do empreendimento.
9. Cronograma das atividades de controle ambiental e monitoramento, complementares na fase
de operação.
10. Apresentar os Controles de transportes de resíduos (CTR’s) referentes aos Resíduos de
Construções e Demolições (RCD’s) produzidos durante a obra, comprovando sua destinação
adequada para Áreas Licenciadas.
11. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) da atividade.
12. Cópia Alvará da Vigilância Sanitária.
13. Cópia Alvará do Corpo de Bombeiros.
14. Cópia do Alvará de Construção.
15. ART – Anotação de Responsabilidade Técnica do Responsável pelo Licenciamento
Ambiental.
16. Outros documentos ou informações que o analista ambiental julgar necessário.

- Enquadramento da Atividade (a ser preenchido pelo atendente do Protocolo)
Porte:
Potencial Poluidor:

( ) Mínimo

( ) Pequeno
( ) Baixo

( ) Médio
( ) Médio

( ) Grande
( ) Alto

- Observação Geral
- O representante da Empresa deve tomar ciência que deverá providenciar os documentos, conforme
destacados nos formulários. A taxa de Licenciamento deverá ser retirada em nome do proprietário ou do
representante legal mediante procuração.
- Toda cópia apresentada deverá estar autenticadas em cartório.
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