Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Volta Redonda
Secretaria Municipal de Meio Ambiente
CHECK LIST – LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL
Enquadramento da Atividade Requerida no Portal de Licenciamento
do INEA (deverá ser retirado no site www.inea.rj.gov.br);
Ofício em 2 (duas) vias, solicitando a abertura do Processo de
licenciamento e relacionando toda documentação em formulários
timbrados da Empresa, devidamente assinado, datado e com
carimbo de identificação do responsável pela empresa;
Formulário de Requerimento preenchido e assinado pelo representante
legal (O formulário deverá ser retirado no site www.portalvr.com);
Formulário do Sistema de Cadastro Simplificado devidamente
preenchido, assinado e datado (Retirar no site www.portalvr.com);
Cópia do documento de identidade e CPF do representante legal;
Cópia da Certidão da Prefeitura Municipal – Certidão de uso e
ocupação do solo (art. 9° do Decreto Estadual nº 42.159)
Cópia de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
Cópia das atas de constituição e eleição da última diretoria ou Cópia
do contrato social atualizado
Se houver procurador:
Cópia da procuração pública, ou particular com firma
reconhecida Cópia do documento de identidade Cópia do CPF

Se houver profissional(ais) responsável(eis) pelo projeto,
pela construção ou pela operação:
Cópia do documento de identidade
Cópia do CPF
Cópia do Registro no Conselho de Classe
Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) atualizada e
devidamente quitada
Documentos de propriedade:
Cópia do título de propriedade do imóvel ou Certidão
atualizada do Registro Geral de Imóveis (RGI)
Se for propriedade/imóvel de propriedade da União/Estado:
Cópia da cessão de uso
Se o requerente não for proprietário do imóvel: Contrato de
locação, de comodato ou outro (opcional nos casos de
Licença Prévia)
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Planta de localização, mapas do programa Google Earth, indicando:
coordenadas UTM ou geográficas;
localização do terreno em relação ao logradouro principal, aos
acessos, indicando suas denominações. Caso esteja situado às
margens de estrada ou rodovia, indicando o quilômetro e o lado
em que se localiza;
corpos d'água (rios, lagos, etc.) mais próximos ao
empreendimento, com seus respectivos nomes, quando houver;
usos dos imóveis e áreas vizinhas, num raio de, no mínimo,
100 metros.
Memorial Descritivo dos processos e operações industriais. Leiaute
da unidade, indicando a localização:
de todas as unidades produtivas
dos equipamentos de produção
dos equipamentos de controle ambiental
dos setores de utilidades
dos setores de estocagem
Fluxogramas das linhas de produção, indicando as etapas e os pontos
de geração de efluentes líquidos, emissões atmosféricas e resíduos.
Memorial descritivo dos tratamentos e medidas de controle
previstos para:
efluentes líquidos
emissões atmosféricas; e
resíduos.
Projetos executivos dos sistemas de tratamento de efluentes líquidos,
emissões atmosféricas e de redução de ruídos e vibrações.
Planta de Situação com leiaute dos equipamentos e sistema
de tratamento de efluentes.
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