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CLASSIFICAÇÃO DA FONTE POLUIDORA:  Construção Civil e Infraestrutura 
 
ATIVIDADE:  2329 - Construção, reforma ou ampliação de escolas, posto de saúde, quadras de 
esportes, feira coberta, praças, campo de futebol, camping, hipódromo, centro de eventos, centro de 
convivência, igrejas, templo religiosos, creches, centro de inclusão digital e congêneres, com área 
superior  a 1,0 ha 
 
 

 

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA - LAU 

1. RB1 - Memorial Descritivo da atividade, conforme Termo de referência IPAAM 

2. RB - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração do Memorial 

Descritivo da atividade  

3. RC2 - Estudos Ambientais específicos conforme peculiaridade do projeto, características ambientais 

da área e porte do empreendimento (Decreto nº 10.028/87 e CONAMA nº 237/97)  

4. RB - Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) , conforme Termo de 

referência IPAAM 

5. RB - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração do Programa de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) 

6. RC - Projeto de Terraplenagem, se houver 

7. RC - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração do Projeto de 

Terraplenagem, se houver 

8. RC - Projeto do Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico/sanitário, aprovado pela companhia de 

água e esgoto, se houver 

9. RC - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração do Projeto do 

Sistema de Tratamento de Esgoto Doméstico/sanitário, se houver 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA 

1. RB - Memorial Descritivo da atividade, conforme Termo de referência IPAAM 

2. RB - Anotação de Responsabilidade Técnica – ART do responsável pela elaboração do Memorial 

Descritivo da atividade 

 

 

 

 

1Requisito Básico (RB): Documento imprescindível para protocolar o requerimento, sua falta implicará na recusa do pedido.  
2Requisito Complementar (RC): Documento que depende de análise técnica e poderá ser solicitado após a formalização do 
processo. 


