PREFEITURA DE FAZENDA RIO GRANDE
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Rua Tenente Sandro Luiz Kampa, 182 - Centro - (41) 3608-7124

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL*

Os documentos necessários para protocolo destes processos são:


















AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DIVERSA
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Documento do proprietário (RG/CPF)
 CNPJ
Registro de imóvel atualizado ou
 RG e CPF dos sócios
contrato de compra e venda
 Contrato social
Consulta de zoneamento
 Registro de imóvel atualizado ou
Consulta comercial
contrato de compra e venda
Informações relativas ao evento
 Consulta de zoneamento
(quando couber)
 Consulta comercial
Comprovante de pagamento de taxa
 Informações relativas ao evento
do Meio Ambiente.
(quando couber)
 Comprovante de pagamento de taxa
do Meio Ambiente.

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA CORTE E PODA
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Documento do proprietário (RG e
 CNPJ
CPF)
 RG e CPF dos sócios
Registro de imóvel atualizado ou
 Contrato social
contrato de compra e venda
 Registro de imóvel atualizado ou
Carnê do IPTU ou ITR quitado do ano
contrato de compra e venda
atual ou anterior
 Carnê do IPTU ou ITR quitado do ano
Croqui de localização
atual ou anterior
06 fotos
 Croqui de localização
Comprovante de pagamento de taxa
 06 fotos
do Meio Ambiente
 Comprovante de pagamento de taxa
do Meio Ambiente
Documentos adicionais em caso de
imóvel alugado:
Documentos adicionais em caso de
Contrato de locação
imóvel alugado:
Declaração que o proprietário não se
 Contrato de locação
opõe ao corte (registrado em
 Declaração que o proprietário não se
cartório)
opõe ao corte (registrado em
cartório)

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO (VOLUME ATÉ 100 M³)
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
 Documento do proprietário (RG e
 CNPJ
CPF)
 RG e CPF dos sócios
 Registro de imóvel atualizado ou
 Contrato social
contrato de compra e venda
 Registro de imóvel atualizado ou
 Consulta de zoneamento
contrato de compra e venda
 Croqui de localização
 Consulta de zoneamento
 Comprovante de pagamento de taxa
 Croqui de localização
do Meio Ambiente
 Comprovante de pagamento de taxa
do Meio Ambiente

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL PARA MOVIMENTAÇÃO DE SOLO (VOLUME ACIMA DE 100 M³)
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
 Documento do proprietário RG e CPF
 CNPJ
 Requerimento de licenciamento
 RG e CPF dos sócios
ambiental (RLA)
 Contrato social
 Cadastro Simplificado de Obras
 Requerimento de licenciamento
Diversas (COD)
ambiental (RLA)
 Registro de imóvel atualizado ou
 Cadastro Simplificado de Obras
contrato de compra e venda
Diversas (COD)
 Croqui de localização
 Registro de imóvel atualizado ou
contrato de compra e venda
 Consulta de zoneamento
 Certidão de uso e ocupação do solo
 Croqui de localização
 Projeto
planialtimétrico
com
 Consulta de zoneamento
perfil//volume corte e aterro com
 Certidão de uso e ocupação do solo
ART (Anotação de Responsabilidade
 Projeto
planialtimétrico
com
Técnica)
perfil//volume corte e aterro com
 Comprovante de pagamento de taxa
ART (Anotação de Responsabilidade
do Meio Ambiente.
Técnica)
 Comprovante de pagamento de taxa
do Meio Ambiente.

* Poderá o órgão ambiental competente solicitar complementação de documentos, após análise do
conjunto do processo apresentado, conforme estabelecido em normativas específicas.

