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LISTAS DE RENOVAÇÕES 

OBS: Reserva-se ao IMAM o direito de a qualquer momento solicitar demais documentos e informações necessárias 

para a análise do processo. 

 

 

 
 

RENOVAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL (RAA) Checar 

 DOCUMENTAÇÃO PADRÃO  

01 Relatório de Enquadramento do IMAM  

02 Cadastro de Licenciamento Ambiental do IMAM  

03 Cópia do Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual ou ATA de Eleição de 
Diretoria 

 

04 Cópia do CNPJ ou CPF  

05 Cópia do CPF e RG ou Habilitação do responsável legal pela empresa  

06 Título de propriedade do imóvel ou contrato de locação ou documento que ateste legalmente o 
seu uso 

 

07 Caso sejam apresentados estudos ambientais, apresentar procuração do responsável legal para o 
Técnico Ambiental, ART e CND municipal válida 

 

 DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL  

08 Publicação de Requerimento de RAA em Diário Oficial Municipal (D.O) e em jornal local  

09 Cópia da Licença Anterior  

10 Termo de Responsabilidade sobre o gerenciamento dos resíduos sólidos  

11 Declaração de Uso de Recursos Hídricos (DURH) para poço ou captação superficial. Emitida pelo 
IMASUL 

 

12 Para empreendimentos em área rural, apresentar croqui de acesso detalhado e legível.  

13 Empreendimentos em áreas rurais, apresentar CAR, com vetores sobre imagens (Lei Federal 
12.651/2012) 

 

14 Para piscicultura, atender Termo de Referência Específico;  

15 Para carro e moto de som, apresentar documento do veículo atualizado (e anuência do 
proprietário, se for o caso), seu registro fotográfico e documento do motorista. 

 

 TAXAS  

16 Comprovante de pagamento de Taxa de AA (50% do valor da taxa) ou Certificado de 
Microempreendedor Individual (MEI) 

 

17 Comprovante de pagamento de Taxa de Análise de Processo  

18 Comprovante de pagamento de taxa de publicação em D.O de recebimento de RAA  

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 RENOVAÇÃO DE LICENÇA SIMPLIFICADA (RLS) Checar 

 DOCUMENTAÇÃO PADRÃO  

01 Relatório de Enquadramento do IMAM  

02 Cadastro de Licenciamento Ambiental Geral ou Cadastro de Prestação de  
Serviços de Saúde – Caso se aplique 

 

03 Cópia do Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual ou ATA de Eleição de 
Diretoria 

 

04 Cópia do CNPJ ou CPF  

05 Cópia do CPF e RG ou Habilitação do responsável legal pela empresa  

06 Título de propriedade do imóvel ou contrato de locação ou documento que ateste legalmente o 
seu uso 

 

07 CND municipal válida do técnico ambiental;  

08 Procuração do responsável legal para o técnico ambiental, outorgando poderes para o trato 
junto ao IMAM; 

 

 DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL  

09 ART do licenciamento e dos estudos entregues  

10 Cópia da licença Anterior  

11 Publicação de Requerimento de RLS em Diário Oficial Municipal (D.O) e em jornal local;  

12 Planta baixa cotada e com legenda, identificando também as estruturas de condução e 
tratamento de efluentes até disposição final (canaletas, caixa de gordura¹, CSAAO¹, fossas 
sépticas e sumidouros); 

 

13 ¹Corte cotado, com posicionamento da tubulação da  CSAAO e caixa de gordura (para empresas 
do ramo de alimentação); 

 

14 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) – quando necessário; ou de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS) – Caso se aplique (TRI); 

 

15 Comprovantes de destinação dos resíduos perigosos, conforme condicionantes da licença 
anterior; 

 

16  Em caso PGRSS apresentar o plano elaborado por profissional habilitado, com ART ou similar e 
contrato com a empresa coletora do Resíduo de Serviço de saúde. 

 

17 PGRCC: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - para obras ou reformas (TRI). 
Comprovante de destinação dos resíduos; 

 

18 EAS: Estudo Ambiental Simplificado atualizado, conforme Termo de Referência do IMAM (TRI);  

19 Relatório de atendimento às condicionantes da licença anterior;  

20 Declaração de Uso de Recursos Hídricos (DURH) para poço e captação superficial. Emitida pelo 
IMASUL (Lei Federal 9433/97); 

 

21 Empreendimentos em áreas rurais, apresentar CAR, com vetores sobre imagens (Lei Federal 
12.651/2012) 

 

22 Para empreendimentos em área rural, apresentar croqui de acesso detalhado e legível;  

 TAXAS  

23 Comprovante de pagamento de Taxa de RLS (50% de desconto) ou Certificado de 
Microempreendedor Individual (MEI); 

 

24 Comprovante de pagamento de Taxa de Análise de Processo;  

25 Comprovante de pagamento de taxa de publicação em D.O de recebimento de RLS;  
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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (RLP) Checar 

 DOCUMENTAÇÃO PADRÃO  

01 Relatório de Enquadramento do IMAM  

02 Cadastro de Licenciamento Ambiental Geral ou Cadastro de Prestação de  
Serviços de Saúde – Caso se aplique 

 

03 Cópia do Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual ou ATA de Eleição de 
Diretoria 

 

04 Cópia do CNPJ ou CPF  

05 Cópia do CPF e RG ou Habilitação do responsável legal pela empresa  

06 Título de propriedade do imóvel ou contrato de locação ou documento que ateste legalmente o 
seu uso 

 

07 CND municipal válida do técnico ambiental;  

08 Procuração do responsável legal para o técnico ambiental, outorgando poderes para o trato 
junto ao IMAM; 

 

 DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL  

09 ART do licenciamento e dos estudos entregues  

10 Cópia da licença Anterior  

11 Publicação de Requerimento de RLP em Diário Oficial Municipal (D.O) e em jornal local;  

12 Estudo Ambiental Preliminar (EAP), conforme Termo de Referência do IMAM (TRI);  

13 Relatório de atendimento às condicionantes da licença anterior;  

14 Declaração de Uso de Recursos Hídricos (DURH) para poço e captação superficial. Emitida pelo 
IMASUL (Lei Federal 9433/97); 

 

15 Suinoculturas ou aqueles que utilizem fertirrigação: Projeto de Fertirrigação, conforme TRI, com 
ART; 

 

16 Postos de combustível: atender TRI específico;  

17 Empreendimentos em áreas rurais, apresentar CAR, com vetores sobre imagens (Lei Federal 
12.651/2012) 

 

18 Para empreendimentos em área rural, apresentar croqui de acesso detalhado e legível;  

 TAXAS  

19 Comprovante de pagamento de Taxa de RLP  (50% de desconto) ou Certificado de 
Microempreendedor Individual (MEI); 

 

20 Comprovante de pagamento de Taxa de Análise de Processo;  

21 Comprovante de pagamento de taxa de publicação em D.O de recebimento de RLP;  
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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) Checar 

 DOCUMENTAÇÃO PADRÃO  

01 Relatório de Enquadramento do IMAM  

02 Cadastro de Licenciamento Ambiental Geral ou Cadastro de Prestação de  
Serviços de Saúde – Caso se aplique 

 

03 Cópia do Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual ou ATA de Eleição de 
Diretoria 

 

04 Cópia do CNPJ ou CPF  

05 Cópia do CPF e RG ou Habilitação do responsável legal pela empresa  

06 Título de propriedade do imóvel ou contrato de locação ou documento que ateste legalmente o 
seu uso 

 

07 CND municipal válida do técnico ambiental;  

08 Procuração do responsável legal para o técnico ambiental, outorgando poderes para o trato 
junto ao IMAM; 

 

 DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL  

09 ART do licenciamento e dos estudos entregues  

10 Cópia da licença Anterior  

11 Publicação de Requerimento de RLI em Diário Oficial Municipal (D.O) e em jornal local;  

12 Planta baixa cotada e com legenda, identificando também as estruturas de condução e 
tratamento de efluentes até disposição final (canaletas, caixa de gordura¹, CSAAO¹, fossas 
sépticas e sumidouros); 

 

13 ¹Corte cotado, com posicionamento da tubulação da  CSAAO e caixa de gordura (para empresas 
do ramo de alimentação); 

 

14 PGRCC: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - para obras ou reformas (TRI). 
Comprovante de destinação dos resíduos; 

 

15  Comprovantes de destinação dos resíduos perigosos, conforme condicionantes da licença 
anterior; 

 

16 SCA: Sistema de Controle Ambiental, conforme Termo de Referência do IMAM (TRI);  

17 Relatório de atendimento às condicionantes da licença anterior;  

18 Declaração de Uso de Recursos Hídricos (DURH) para poço e captação superficial. Emitida pelo 
IMASUL (Lei Federal 9433/97); 

 

19 Empreendimentos em áreas rurais, apresentar CAR, com vetores sobre imagens (Lei Federal 
12.651/2012) 

 

20 Para empreendimentos em área rural, apresentar croqui de acesso detalhado e legível;  

 TAXAS  

21 Comprovante de pagamento de Taxa de RLI (50% de desconto) ou Certificado de 
Microempreendedor Individual (MEI); 

 

22 Comprovante de pagamento de Taxa de Análise de Processo;  

23 Comprovante de pagamento de taxa de publicação em D.O de recebimento de RLI;  
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 RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) Checar 

 DOCUMENTAÇÃO PADRÃO  

01 Relatório de Enquadramento do IMAM  

02 Cadastro de Licenciamento Ambiental Geral ou Cadastro de Prestação de  
Serviços de Saúde – Caso se aplique 

 

03 Cópia do Contrato Social ou Requerimento de Empresário Individual ou ATA de Eleição de 
Diretoria 

 

04 Cópia do CNPJ ou CPF  

05 Cópia do CPF e RG ou Habilitação do responsável legal pela empresa  

06 Título de propriedade do imóvel ou contrato de locação ou documento que ateste legalmente o 
seu uso 

 

07 CND municipal válida do técnico ambiental;  

08 Procuração do responsável legal para o técnico ambiental, outorgando poderes para o trato 
junto ao IMAM; 

 

 DOCUMENTAÇÃO AMBIENTAL  

09 ART do licenciamento e dos estudos entregues  

10 Cópia da licença Anterior  

11 Publicação de Requerimento de RLO em Diário Oficial Municipal (D.O) e em jornal local;  

12 Planta baixa cotada e com legenda, identificando também as estruturas de condução e 
tratamento de efluentes até disposição final (canaletas, caixa de gordura¹, CSAAO¹, fossas 
sépticas e sumidouros); 

 

13 ¹Corte cotado, com posicionamento da tubulação da  CSAAO e caixa de gordura (para empresas 
do ramo de alimentação); 

 

14 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) – quando necessário; ou de Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS) – Caso se aplique (TRI); 

 

15  Em caso PGRSS apresentar o plano elaborado por profissional habilitado, com ART ou similar e 
contrato com a empresa coletora do Resíduo de Serviço de saúde. 

 

16 PGRCC: Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil - para obras ou reformas (TRI). 
Comprovante de destinação dos resíduos; 

 

17  Comprovantes de destinação dos resíduos perigosos, conforme condicionantes da licença 
anterior; 

 

18 SCA: Sistema de Controle Ambiental, conforme Termo de Referência do IMAM (TRI);  

19 Relatório de atendimento às condicionantes da licença anterior;  

20 Declaração de Uso de Recursos Hídricos (DURH) para poço e captação superficial. Emitida pelo 
IMASUL (Lei Federal 9433/97); 

 

21 Empreendimentos em áreas rurais, apresentar CAR, com vetores sobre imagens (Lei Federal 
12.651/2012) 

 

22 Para empreendimentos em área rural, apresentar croqui de acesso detalhado e legível;  

 TAXAS  

23 Comprovante de pagamento de Taxa de RLO (50% de desconto) ou Certificado de 
Microempreendedor Individual (MEI); 

 

24 Comprovante de pagamento de Taxa de Análise de Processo;  

25 Comprovante de pagamento de taxa de publicação em D.O de recebimento de RLO;  

 


