PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS
CNPJ 18.300.996/0001-16 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Av.1º de Janeiro, 1748, Centro – Araújos/MG – Cep: 35.603-000 – Telefone: (37) 3288-3000/3288-3014

CRITÉRIOS LOCACIONAIS DE ENQUADRAMENTO
1 - Tipo de solicitação:
Licença ambiental de empreendimento detentor de A. A. F.
Solicitação de licença para ampliação de empreendimento
Nova Solicitação
2 - O empreendimento está/estará localizado em:
2.1 - Unidade de Conservação de Proteção Integral, nas hipóteses previstas em Lei?
Sim
Não
2.2 - Unidade de Conservação de Proteção Integral, ou na faixa de 3 km do seu entorno, quando não houver
zona de amortecimento estabelecida por Plano de Manejo, excluídas áreas urbanas?
Sim
Não
2.3 - Unidade de Conservação de Uso Sustentável, exceto Área de Proteção Ambiental (APA)?
Sim
Não
2.4 - Área de Proteção Ambiental (APA)?
Sim
Não
2.5 - Reserva da Biosfera, excluídas áreas urbanas?
Sim
Não
2.6 - Corredor Ecológico formalmente instituído, conforme previsto em Lei?
Sim
Não
2.7 - Áreas designadas como Sítios Ramsar?
Sim
Não
2.8 - Área de drenagem a montante de trecho de curso d'água enquadrado em Classe Especial?
Sim
Não
2.9 - Área de Conflito por uso de recursos hídricos?
Sim
Não
2.10 - Alto ou muito alto grau de potencialidade de ocorrência de cavidades, conforme dados oficiais do
CECAV - ICMBio?
Sim
Não
2.10.1 - O empreendimento e seu entorno de 250m estão ou estarão em área totalmente urbanizada?
Sim
Não
2.10.2 - Se NÃO (2.10.1) a atividade ou empreendimento terá impacto real ou potencial sobre cavidades
naturais subterrâneas que estejam localizadas em sua ADA ou em seu entorno de 250m?
Sim
Não
3 - Haverá supressão de vegetação?
Sim
Não
3.1 - Se SIM, essa intervenção se encontra regularizada?
Sim
Não
3.1.1 - Se NÃO (3.1), haverá supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas?
Sim
Não
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3.1.2 - Se NÃO (3.1.1), haverá supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação,
considerada de importância biológica "extrema" ou "especial", exceto árvores isoladas?
Sim
Não
3.2 - Haverá corte ou aproveitamento de árvores isoladas nativas vivas?
Sim
Não
4 - Houve supressão de vegetação posterior à 22 de julho de 2008?
Sim
Não
4.1 - Se SIM, essa intervenção se encontra regularizada?
Sim
Não
4.1.1 - Se NÃO (4.1), ocorreu supressão de vegetação nativa, exceto árvores isoladas?
Sim
Não
4.1.2 - Se NÃO (4.1), ocorreu supressão de vegetação nativa em áreas prioritárias para conservação,
considerada de importância biológica "extrema" ou "especial", exceto árvores isoladas?
Sim
Não
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FATORES DE RESTRIÇÃO OU VEDAÇÃO
1 - Haverá intervenção em rio de conservação permanente que se enquadre nas proibições do art. 3° da
Lei Estadual nº 15.082/04
Sim
Não
2 - O empreendimento tem/terá impacto em:
terra indígena?
terra quilombola?
outros. Especificar:
não se aplica.

área de Segurança Aeroportuária e tem natureza atrativa de
avifauna?

3 - Haverá lançamento de efluentes ou disposição de resíduos tratados em águas de Classe Especial?
Sim
Não
4 - O empreendimento está localizado em mananciais, situados a montante do ponto de captação
previsto ou existente, cujas águas estejam classificadas na Classe Especial?
Sim

Não

OUTRAS INTERVENÇÕES
1 - Haverá intervenção em Áreas de Preservação Permanente (A.P.P) sem supressão de vegetação nativa?
Sim
Não
2 - Haverá destoca em remanescente de supressão de vegetação nativa?
Sim
Não
3 - Haverá manejo sustentável de vegetação nativa?
Sim
Não
4 - Haverá aproveitamento de material lenhoso?
Sim
Não
5 - Houve intervenção em Reserva Legal posterior à 22 de julho de 2008?
Sim
Não
5.1 - Se SIM, foi efetuada a recomposição da Reserva Legal?
Sim
Não
6 - Houve intervenção em A.P.P posterior à 22 de julho de 2008?
Sim
Não
6.1 - Se SIM, a intervenção se encontra regularizada?
Sim
Não
7 - o empreendimento faz/fará uso ou intervenção em recurso hídrico?
Sim
Não
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
1 - Outros fatores que alteram a modalidade do licenciamento na DN COPAM nº 217/2017
1.1 - A atividade principal a ser licenciada se enquadra em alguma das situações a seguir:
1.1.1 - Trata-se de ampliação de aeroportos regionais regularizados, código E-01-09-0, circunscrita aos
limites do sítio aeroportuário e considerada de baixo potencial de impacto ambiental, nos termos da
Resolução Conama 470/2015?
Sim
Não
1.1.2 - Trata-se de recapacitação ou a repotenciação de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCHs, E-02-011?
Sim
Não
Se SIM (1.1.2), informar se:
haverá qualquer modificação na área do reservatório e no trecho de vazão reduzida - TVR?
Sim
Não
serão necessárias alterações na outorga de direito de uso de recursos hídricos vigente?
Sim
Não
a capacidade instalada ultrapassará 30 MW (trinta megawatts)?
Sim
Não
1.1.3 - Trata-se de processo com obrigatoriedade de instrução com EIA/RIMA por:
pertencer ao código D-01-08-2 (Fabricação de açúcar e/ou destilação de álcool) e realizar destilação de
álcool?
Sim
Não
pertencer ao código E-03-07-7 (Aterro sanitário, inclusive Aterro Sanitário de Pequeno Porte) e ter
disposição diária superior a 20 t de resíduos sólidos urbanos?
Sim
Não
pertencer as atividades listadas nos códigos G-01, G-02 e G-03da DN e ter área útil superior a 1.000 ha
Sim
Não
pertencer ao código A-02-03-8 (Lavra a céu aberto - Minério de ferro)?
Sim
Não
ser empreendimento de utilidade pública e realizar o corte e a supressão de vegetação primária e
secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica?
Sim
Não
ser atividade minerária e realizar supressão de vegetação secundária em estágio médio e avançado de
regeneração de Bioma Mata Atlântica?
Sim
Não
1.1.4 - A atividade principal a ser licenciada é uma instalação de sistema de abastecimento aéreo de
combustíveis com capacidade total de armazenagem até 15 m³, desde que destinadas exclusivamente ao
abastecimento do detentor das instalações?
Sim
Não
1.1.5 - Fase do objeto do requerimento:
Projeto
Instalação
Operação
Corretiva
Renovação
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FORMULÁRIO DE CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
1 - Identificação do empreendedor
Empreendedor/Razão Social:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Complemento
CEP:
Município/UF:
Telefone:
Telefone:
E-mail:
A(s) atividade (s) são ou serão desenvolvidas por:
( ) Pessoa física
( ) Pessoa jurídica
( ) Proprietário
( ) Arrendatário
( ) Posseiro
( ) Outros, especificar:
2 - Identificação do empreendimento
Empreendedor/Razão Social:
CNPJ/CPF:
Responsável Legal:
Endereço:
Complemento
CEP:
Município/UF:
Telefone:
E-mail:
Microempresa ou microempreendedor individual:
Sim
Não
Agricultor Familiar ou Empreendedor Familiar Rural:
Sim
Não
Associação ou cooperativa de catadores de materiais recicláveis:
Sim
Não
Possui RPPN maior que 20% da área total do imóvel:
Sim
Não
3 - Endereço para correspondência
Endereço igual ao
( ) Empreendedor ou ( ) Empreendimento ou ( ) Outro, preencher abaixo
Endereço:
Complemento
Bairro:
CEP:
Município/UF:
Telefone:
E-mail:
4 - Dados das atividades do empreendimento
Código Atividade
Descrição da atividade
Parâmetro
Quantidade
Unidade

É necessário listar outras atividades além das descritas acima:

( ) Não
( ) Sim, utilizar quadro adicional

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÚJOS
CNPJ 18.300.996/0001-16 - ESTADO DE MINAS GERAIS
Av.1º de Janeiro, 1748, Centro – Araújos/MG – Cep: 35.603-000 – Telefone: (37) 3288-3000/3288-3014

4.1 - Informações sobre o processo de licenciamento mineral - ANM/DNPM (somente para mineração)
Titular ou Requerente:
Numero do processo ANM/DNPM e ano:
Substância(s) mineral (is):
4.2 - Trata-se de ampliação do empreendimento?
( ) Não ( ) Sim, preencher abaixo
Informar a quantidade conforme parâmetro de porte e respectiva unidade da atividade objeto da licença
antes da ampliação
depois da ampliação
4.3 - O empreendimento tem licença ambiental vigente ou a ser renovada incluindo AAF?
( ) Não ( ) Sim, preencher quadro abaixo
PA COPAM nº
Tipo de licença
Objeto do licenciamento
Data da concessão Validade

(
(
(
(

) Projeto
) Instalação ( ) a iniciar ( ) iniciada em: ________________________
4.4 - Fase do objeto
do requerimento:
) Operação ( ) a iniciar ( ) iniciada em: ________________________
) Renovação Nº do processo: ______________________________
5 - Localização do empreendimento
A área do empreendimento abrange/abrangerá outros municípios:
( ) Não ( ) Sim, neste caso de acordo com DN 217/2017 a licença será emitida junto a SUPRAM
O empreendimento está localizado no bioma:
Trata-se de imóvel rural?
( ) Não
( ) Sim, informar nº do CAR no campo abaixo
Nº do (s) recibo (s) de Inscrição no CAR:
Coordenadas Geográficas em SIRGAS
Latitude
Longitude
2000, para localização do ponto central do
Grau
Minuto
Segundo
Grau
Minuto
empreendimento
Coordenadas
planas UTM

Fuso __________

6 - Caracterização do empreendimento
Área total do empreendimento (ha):
Área útil (ha)
Área CONSTRUÍDA (ha)
Nº de funcionários setor de produção:
Nº de funcionários setor administrativo:
A utilização de Recurso Hídrico é/será exclusiva de concessionária local?
( ) Não ( ) Sim
Se NÃO, o preenchimento do quadro a seguir é obrigatório.
Ato Autorizativo
Número

Segundo
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7 - Autorização para intervenção ambiental e/ou intervenção em área de preservação permanente

Caso já tenha processo de intervenção ambiental ou de intervenção em APP, referente a esse empreendimento
informar o(s) número(s):
Pretende compensar Reserva Legal em Unidade de Conservação:
Haverá necessidade de nova supressão/intervenção neste empreendimento, além dos itens relacionados
anteriormente?
Não. (Passe para item 8)
Sim. (Responda as próximas perguntas)
Ocorrerá supressão de vegetação:
Não
Sim, informar:
Não
Nativa.
Ocorrerá supressão/intervenção em APP
Sim
Plantada (responder abaixo)
É vinculada a empresa consumidora de produtos florestais
8 - Declarações

Não

Sim

DECLARO, sob as penas da lei, que as informações prestadas são verdadeiras e que estou ciente de que a falsidade na
prestação destas informações constitui crime, na forma do artigo 299, do código penal (pena de reclusão de 1 a 5 anos e
multa), c/c artigo 3° da Lei de crimes ambientais, c/c artigo 111 do Decreto nº 47.383/18, c/c artigo 19 da Resolução
Conama nº 237/97.

Data

Nome legível do responsável pelo preenchimento do
FCE e assinatura

