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DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS PARA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA E/OU 
CADASTRO AMBIENTAL 

 
 

01 Requerimento Único (modelo IPAAM); 

02 Comprovante de recolhimento da taxa de expediente (modelo IPAAM);  

03 Documento fundiário do imóvel (Título definitivo ou Documento de Posse expedido por 
órgão público competente), acompanhado de cadeia dominial válida;  

04 Certidão da Prefeitura Municipal, informando que a atividade proposta está de acordo 
com as posturas municipais (para empreendimentos localizados em área urbana).; 

05 Planta de situação/localização do imóvel, georreferenciada, impressa em escala 
compatível, em projeção DATUM SIRGAS 2000, assinada por profissional habilitado, 
contendo no mínimo: Limites do imóvel; Reserva Legal; Área a ser suprimida; Áreas de 
Preservação Permanente (APP); e Área do projeto a ser implantado; (caso haja, 
desconsiderar ARL em imóveis urbanos com atividades urbanas) 

06 Planta Baixa, Croqui do Empreendimento/Atividade ou similar, indicando prédios, 
equipamentos, ou outras áreas,  para detalhamento da infraestrutura e  atividade; 

07 Arquivos vetoriais, referentes aos itens 05 e 06, em formato shape file, entregues em 
mídia digital (CD-R, ou DVD-R ), 

08 Recibo de Cadastro do Imóvel Rural no CAR (www.car.gov.br, para imóvel rural) 

09 Planilhas, projetos e demais arquivos  digitais relevantes 

10 Publicação de requerimento da licença (se houver);  

11 Comprovante de atendimento à todas as exigências/restrições da Licença anterior (se 
houver); 

 

SE PESSOA FÍSICA: 

12 RG do proprietário; 

13 CPF do proprietário; 

14 Comprovante de endereço atualizado do proprietário. 
 

SE PESSOA JURÍDICA: 

15 Contrato Social ou Declaração de Firma Individual; 

16 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

17 Certidão Negativa de Débito, expedida pela SEFAZ-AM; 

18 CPF do representante legal; 

19 RG do representante legal; 

20 Comprovante de endereço atualizado do proprietário ou representante legal. 
 

SE ÓRGÃO PÚBLICOS: 

21 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 

22 Decreto de Nomeação do representante legal ou Diploma de Posse;  

24 CPF do representante legal; 

23 RG do representante legal; 
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24 Comprovante de endereço atualizado do proprietário ou representante legal. 
 

SE PROCURADOR: 

25 RG; 

26 CPF; 

27 Comprovante de endereço; 

28 Procuração Pública.  
 

 

 

 

 

OBS: 
1. Este modelo não exclui a possibilidade de ser exigida alguma documentação adicional a ser 

apresentada; 
2. Quando demandado, o IPAAM prestará informações necessárias ao correto e adequado 

entendimento dos procedimentos para solicitação de licenciamento ambiental. 
3. As informações poderão ser prestadas pela gerência responsável pelo licenciamento da atividade, 

equipe de coordenação dos sistemas IPAAM-CSI ou Central de Atendimento, de forma presencial, 
via telefone e/ou e-mail: Fone: (92) 2123-6700; Email: sac.sistemas@ipaam.am.gov.br. 


