
CHECK-LIST PARA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP)

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PARA ANÁLISE DE PROCESSOS 
Seguir a numeração acima indicada, de acordo com cada tipo de Termo de Encerramento

Comprovante de pagamento da taxa de abertura do processo. 

Requerimento de Certidão preenchido e assinado pelo representante legal. 

Documentos de identificação:
Pessoa física: RG e CPF do titular do requerimento. 
Pessoa jurídica: RG e CPF do(s) representante(s) legal(/is) da Pessoa Jurídica titular do requerimento.

Documentos sociais: 
Sociedade Limitada: Última alteração contratual e Contrato Social consolidado. 
Sociedade Anônima: Estatuto Social e ata de eleição da diretoria em vigor. 
Órgãos Públicos: Ato de nomeação do(s) representante(s) legal(/is).

CNPJ: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica.

Documentos de identificação do procurador (se for o caso) RG e CPF do procurador constituído. 

Procuração pública ou particular (se for o caso), com firma reconhecida. 

Documentos de propriedade do imóvel atualizado. 

CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - Cópia da Certidão de zoneamento emitido pela Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de
empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo ou Alvará de Funcionamento ou Análise de
Viabilidade Prévia.

Planta de localização em mapas do programa Google Earth, indicando: 
a) Coordenadas geográficas (graus, minutos e segundos); 
b) Localização em relação ao logradouro principal, aos acessos, indicando suas denominações; 
c) Caso se situe às margens da estrada ou rodovia, indicar o quilômetro e o lado que se localiza; 
d) Corpos d’água (rios, lagos, etc.) mais próximos ao empreendimento, quando houver; 
e) Usos dos imóveis e áreas vizinhas, num raio mínimo de 100 metros.

Anotação de Responsabilidade Técnica do(s) profissional(is) responsável(is) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Termo de Responsabilidade
Técnica (TRT) - para biólogos.

Registro no Conselho de Classe do(s) profissional(is) responsável(is) Cópia do Registro Profissional do(s) Responsável(is) Técnico(s)

Planta de Situação em Escala entre 1:500 e 1:2.000. Deverá conter a delimitação do lote e dos corpos hídricos com ART do Técnico Responsável.

Topografia – De acordo com o Anexo 2 da NOP-INEA-33.

Estudo Técnico – Locacional quanto a inexistência de alternativa.

Cronograma de atividades

 
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade– Prefeitura do Município de Três Rios
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Áreas que estão localizadas ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água; ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios
d'água naturais ou artificiais; nas nascentes; no topo de morros, montes, montanhas e serras; nas encostas ou partes
destas, entre outras.

NOTA - Em função de tipologia, das condições de localização ou outras condições específicas da atividade a ser licenciada, poderão ser
exigidos estudos, análises, projetos e outros documentos adicionais relativos à atividade, de acordo com análise técnica da Equipe de
Licenciamento  Ambiental da Secretaria Municipal de  Meio Ambiente e Sustentabilidade.


