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1 ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO DE 

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO – FCE 
 

A consulta à plataforma eletrônica da Infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema - 

IDE- é pressuposto para que este formulário seja preenchido com o intuito de 

caracterizar e identificar a modalidade de licenciamento ambiental do seu 

empreendimento, nos moldes exigidos pelas Deliberações Normativa COPAM n° 

217/2017 e 213/2017. 

Esse Manual contempla a versão do FCE do município de Pompéu. A versão do arquivo 

pode ser consultada na aba “Introdução”. Este arquivo é composto de 10 (Dez) telas, as 

quais consideramos, todas elas, integrantes do Formulário de Caracterização do 

Empreendimento (FCE); sendo que estas contêm os denominados módulos de 

preenchimento, os quais se encontram assim escalonados: 

• Tela 1: Módulo 1 “Critérios locacionais de enquadramento”; 

• Tela 2: Módulo 2 e Módulo 3 “Fatores de restrição ou vedação” e "Outras 

intervenções”, respectivamente; 

• Tela 3: Módulo 4 "Classificação das atividades”; 

• Tela 4 - LAS Cadastro e LASM: Módulo 5 “Caracterização do 

Empreendimento”; 

• Tela 5 - LAS RAS: Módulo 5 “Caracterização do Empreendimento”; 

• Tela 6 - LA: Módulo 5 “Caracterização do Empreendimento”; 

• Tela 7 - Renovação: Módulo 5 "Caracterização do Empreendimento”; 

• Tela 9 - Documentos: Módulo 5 "Orientação para formalização de processos”; 

• Tela 10 - Dispensa: Módulo 5 "Declaração de Dispensa de Licenciamento 

Ambiental”; 

• Tela 11 - Adicionais: Módulo 5 "Caracterização do Empreendimento”. 

 

1.1 Introdução 

 

Esta aba do FCE apresenta as macro diretrizes a serem seguidas com o intuito de 

preenchimento do documento. 

Neste intento, é importante mencionar que as telas de n° 1, 2 e 3 deverão ser 

preenchidas com o objetivo de obtenção do enquadramento final e, para as mesmas, 

os questionamentos estão subdivididos em módulos temáticos (n° 1,2, 3 e 4). A 

utilização da plataforma da Infraestrutura de Dados Especiais - IDE- do SISEMA 

(http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/) , disponível no Sistema de Requerimento 

de Licenciamento Ambiental da SEMAD é indispensável para o correto preenchimento 

das informações relativas a estes módulos. 

Já com relação às telas de n° 4, 5, 6, 7, 8, e 10, tem-se a etapa de questionamentos e 

direcionamentos realizados após o resultado acerca do enquadramento do 

http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/


empreendimento ou atividade no licenciamento ambiental. N  esse sentido, o solicitante 

preencherá apenas um dos formulários entre as opções constantes nas telas de n° 4, 5, 

6, 7, 8 e 10, conforme o resultado do enquadramento obtido pelas informações 

constantes dos módulos n° 1, 2, 3 e 4 e por atividade específica. 

 

1.2 Módulo 1 - Tela 1 - Critérios locacionais de enquadramento 

 



 

Na Tela 1, Módulo 1, o usuário deverá responder as perguntas sobre os critérios 

locacionais para o enquadramento, selecionando as opções “Sim” ou “Não”. 

Somente o quadro para seleção da alternativa de resposta estará disponível para edição 

e a marcação deverá ser fornecida por meio da oposição da letra “X”. Conforme a Tabela 

4 do Anexo Único da Deliberações Normativa Copam nº 217/2017,213/2017 e DN 

CODEMA 003/2014, serão atribuídos pesos para cada uma das respostas e, ao final 

das perguntas, será indicado (de cor verde), no fim da tela, o “Fator locacional 

RESULTANTE” para fins de enquadramento final. 

Ainda, alguns tipos de requerimento de licença podem exibir avisos direcionando o 

usuário ao Módulo 3, Tela 2, deixando de preencher as questões de critérios locacionais 

e fatores de restrição ou vedação, uma vez que já teriam sido avaliadas em licenças 

anteriores. 

1.3 Módulos 2 e 3 - Tela 2 – Fatores de Restrição ou Vedação e Outras 

Intervenções 

 

 



Nessa etapa, passa-se ao preenchimento da tela 2 (Módulos 2 e 3), na qual deverão 

ser respondidos alguns questionamentos sobre os fatores de restrição ou vedação que 

podem estar presentes na área onde estará localizado o empreendimento - os quais se 

encontram delineados na Tabela 5 do Anexo Único das DN nº 217/2017 e 213/2017, 

bem como sobre outras intervenções que devem ser avaliadas para a concessão da 

licença ambiental. A oposição da letra “X” na escolha entre as alternativas “Sim” ou 

“Não”, continua sendo a forma de preenchimento das informações solicitadas. 

 

1.4 Módulo 4 - Tela 3 – Classificação das Atividades e Indicação da 

Modalidade de Licenciamento.  

 

Na tela 3, a qual representa o módulo de nº 4, indique a (s) atividade (s) para qual o 

empreendedor solicita o licenciamento ambiental, bem como os valores absolutos 

referentes 

aos parâmetros ambientais utilizados em cada atividade para o fim de enquadramento 

do empreendimento. A coluna com o título “Código da Atividade” deve ser preenchida 

conforme 

a codificação prevista nas Deliberações Normativa nº 217/2017 e 213/2017, e a seleção 

deverá ser realizada em lista suspensa. Os itens de “Descrição da Atividade”, 



“Parâmetro” e “Unidade” serão atualizados de forma automática, assim como o 

resultado do enquadramento no que se refere à classe do empreendimento sob 

licenciamento. 

 

Após registrar as informações solicitadas, o enquadramento final – modalidade inicial 

do licenciamento - do empreendimento será exibido, apresentando também a Classe 

predominante e o “Fator locacional resultante” que o compõem, conforme Tabela 3 do 

Anexo Único das DN nº 217/2017 e 213/2017. 

 

 

A tela 3 reúne, ainda, exceções às regras de enquadramento e também deve ser 

preenchida. 

Sendo assim, as respostas fornecidas nesta etapa poderão determinar alterações da 

modalidade de licenciamento inicial apresentada. Ademais, apresenta ainda 



questionamento relativo a fase do objeto do requerimento, bem como se houve 

concomitância das fases anteriores no licenciamento.  

 

De acordo com as respostas indicadas, o documento irá indicar a “modalidade de 

licenciamento resultante” do cadastro, sua fase e se a solicitação é classificada como 

renovação de licença. Além disso irá orientar sobre a necessidade de preenchimento de 

uma nova tela, uma vez que as telas 4, 5, 6, 7 ou 9 serão preenchidas de acordo com a 

modalidade indicada nesse quadro. 

 

 

 

Em sequência, ainda na tela nº 3, Módulo 4, será possível identificar se a atividade do 

empreendimento não é passível de licenciamento ambiental no próprio campo destinado 

a fornecer o resultado acerca do enquadramento (modalidade de licenciamento inicial e 

resultante). 

 

Se o seu empreendimento não é passível de licenciamento ambiental pela indicação da 

Tela 3 ou se a atividade não está listada na Deliberação Normativa Copam º 217/2017, 

213/2017 ou DN CODEMA 003/2014, passe a tela 10 “Dispensa” para preencher as 

informações do seu empreendimento. Assim, se a atividade não for passível de 

licenciamento ambiental, faça o upload apenas do FCE integralmente preenchido 

(versão da planilha no formato excel) e enviar para o sistema da DIMEIA. 



1.5 Módulo 5 - Tela 4 - Licenciamento Ambiental Simplificado – LAS 

Cadastro 

 

Se a modalidade de licenciamento para o empreendimento for a modalidade 

simplificada via Cadastro ou LASM (licenciamento ambiental simplificado municipal), o 

formulário da Tela 4 deve ser preenchido informando os dados do empreendimento. 



 

Alguns campos do item 4 serão preenchidos de forma automática de acordo com dados 

informados anteriormente, seguindo-se as mesmas regras já expostas no 

preenchimento da tela nº. 3 (item 1.4) e, assim, as informações que devem ser inseridas 

estão destacadas acima na cor vermelha.  

 

A coluna Quantidade, de preenchimento automático, refere-se ao valor informado na 

Tela 3 para classificação da atividade. Já a coluna Quantidade Atual Utilizada, de 

preenchimento obrigatório, refere-se ao que é efetivamente realizado no 

empreendimento. 

Caso seja necessário, listar mais do que cinco atividades que são realizadas no 

empreendimento e passíveis de licenciamento ambiental, deverá ser utilizada a Tela 11 

para essa complementação. Entretanto, neste item 4, deverão constar as atividades 

realizadas com maior classe/potencial poluidor e que alterem a classe resultante do 

empreendimento. 

Uma vez que o preenchimento não é automático na Tela 11, a verificação de classe 

poderá ser realizada no Simulador, disponível no Sistema de Requerimento de 

Licenciamento Ambiental em aba específica. 



 



Indicar coordenadas geográficas em SIRGAS 2000 para localização do ponto central 

do empreendimento, no item 5.5. 

A versão completa do FCE é composta dos módulos 1 a 5, ou seja, das telas 1 a 3, a 

tela específica da caracterização da modalidade/fase (Tela 4: LAS Cadastro; Tela 5: 

LAS RAS, Tela 6: Licenciamento Concomitante ou Trifásico, Tela 7: Renovação), bem 

como da tela 9 – Orientação para Formalização de Processo. 

 

Ressalta-se a necessidade de anexar o referido documento em duas versões (uma 

versão do arquivo em formato de planilha do excel e outra versão impressa, assinada e 

digitalizada) para andamento da solicitação de licenciamento ambiental. 

 

A relação de documentos que deverá ser apresentada poderá ser acessada por meio 

de link constante no item nº 9. Esta listagem, para os empreendimentos enquadrados 

no licenciamento a listagem de documentos será meramente exemplificativa, havendo 

necessidade de aguardar o retorno da respectiva Superintendência Regional de Meio 

Ambiente para que conheça quais são os documentos a serem entregues no balcão do 

órgão licenciador. 

 

1.6 Módulo 5 - Tela 5 – Licenciamento Ambiental Simplificado com 

Relatório Ambiental Simplificado - LAS Ras 

 

Se a modalidade de licenciamento for simplificada com apresentação do Relatório 

Ambiental Simplificado, é necessário preencher a Tela 5. 



 

No item 4, conforme já observado na orientação relativa à tela 4, alguns campos serão 

preenchidos de forma automática, conforme dados inseridos em etapas anteriores 

(marcação 

em vermelho). 



 

Conforme dito anteriormente, caso seja necessário, listar mais do que cinco atividades 

que são realizadas no empreendimento e passíveis de licenciamento ambiental, deverá 

ser utilizada a Tela 11 para essa complementação. Entretanto, neste item 4, deverão 

constar as atividades realizadas com maior classe/potencial poluidor e que alterem a 

classe resultante do empreendimento. 

 

Uma vez que o preenchimento não é automático na Tela 11, a verificação de classe 

poderá ser realizada no Simulador. 

Indicar coordenadas geográficas em SIRGAS 2000 para localização do ponto central do 

empreendimento, no item 5.5. 



 

Ao final do preenchimento, a versão completa do FCE deverá ser impressa (Módulos de 

1 a 5 + Orientação para Formalização de Processo) e o responsável pelo preenchimento 

deverá assiná-lo, conforme procuração, digitalizando-o em seguida para que, assim, 

seja anexado no requerimento eletrônico. Neste sentido, para o upload do documento 

“FCE (versão assinada e digitalizada) - Formulário de Caracterização do 

Empreendimento”, exigido no requerimento de licenciamento ambiental para todas as 

modalidades, essa assinatura é imprescindível.  

A versão completa do FCE é composta dos módulos 1 a 5, ou seja, das telas 1 a 3, a 

tela específica da caracterização da modalidade/fase (Tela 4: LAS Cadastro; Tela 5: 

LAS RAS,Tela 6: Licenciamento Concomitante ou Trifásico, Tela 7: Renovação) e da 

Tela 9: Orientação para Formalização de Processo. 

Ressalta-se a necessidade de anexar o referido documento em duas versões (uma 

versão do arquivo em formato de planilha do excel e outra versão impressa, assinada e 

digitalizada) para andamento da solicitação de licenciamento ambiental. Além da 

Reorientação de processos de licenciamento ambiental, quando cabível. 

 

A relação de documentos apresentada na tela 9 será meramente exemplificativa, 

havendo necessidade de aguardar o retorno da respectiva Superintendência Regional 

de Meio Ambiente para que conheça quais são os documentos a serem entregues no 

balcão do órgão licenciador. 

 

1.7 Módulo 5 - Tela 6 - Licenciamento Ambiental Concomitante (LAC) ou 

trifásico (LAT) 



 

Caso a modalidade de licenciamento do empreendimento LAC – Licenciamento 

Ambiental Concomitante – ou LAT – Licenciamento Ambiental Trifásico –, o formulário  

para preenchimento deverá ser o disponível na tela 6. 

 

No item 4, conforme já observado na orientação relativa às telas 4 e 5, alguns campos 

serão preenchidos de forma automática, conforme dados inseridos em etapas 

anteriores. 



 

Conforme dito anteriormente, caso seja necessário, listar mais do que cinco atividades 

que são realizadas no empreendimento e passíveis de licenciamento ambiental, deverá 

ser utilizada a Tela 11 para essa complementação. Entretanto, neste item 4, deverão 

constar as atividades realizadas com maior classe/potencial poluidor e que alterem a 

classe resultante do empreendimento. 

 

Uma vez que o preenchimento não é automático na Tela 11, a verificação de classe 

poderá ser realizada no Simulador. 





 

Ao final do preenchimento, assim como relatado no descritivo referente às telas 4 e 5, a 

versão completa do FCE deverá ser impressa (Módulos de 1 a 5 + Orientação para 

Formalização de Processo) e o responsável pelo preenchimento deverá assiná-lo, 

conforme procuração, digitalizando-o em seguida para que, assim, seja anexado no 

requerimento eletrônico. Neste sentido, para o upload do documento “FCE (versão 

assinada e digitalizada) - Formulário de Caracterização do Empreendimento”, exigido 

no requerimento de licenciamento ambiental para todas as modalidades, essa 

assinatura é imprescindível. 

 

A versão completa do FCE é composta dos módulos 1 a 5, o seja, das telas 1 a 3 e a 

tela específica da caracterização da modalidade/fase (Tela 4: LAS Cadastro; Tela 5: 

LAS RAS, Tela 6: Licenciamento Concomitante ou Trifásico, Tela 7: Renovação), além 

da Orientação para Formalização de Processo. 

 

Ressalta-se a necessidade de anexar o referido documento em duas versões (uma 



versão do arquivo em formato de planilha do excel e outra versão impressa, assinada e 

digitalizada) para andamento da solicitação de licenciamento ambiental. Além da 

Reorientação de processos de licenciamento ambiental, quando cabível. 

 

A relação de documentos que deverá ser apresentada poderá ser acessada por meio 

de link constante no item nº 8. Esta listagem, será meramente exemplificativa, havendo 

necessidade de o usuário aguardar o retorno da respectiva Superintendência Regional 

de Meio Ambiente para que conheça quais são os documentos a serem entregues no 

balcão do órgão licenciador. 

 

1.8 Módulo 5 - Tela 7 – Renovação de Licença Ambiental 

 

Em casos de renovação de Licenciamento Ambiental que seja enquadrado nas 

modalidades de LASM , LAC ou LAT, o formulário da Tela 7 deve ser o utilizado para 

preenchimento. 

 



 



 

 



Ao final do preenchimento, a versão completa do FCE deverá ser impressa (Módulos de 

1 a 5 + Orientação para Formalização de Processo) e o responsável pelo preenchimento 

deverá assiná-lo, conforme procuração, digitalizando-o em seguida para que, assim, 

seja anexado no requerimento eletrônico. Neste sentido, para o upload do documento 

“FCE (versão assinada e digitalizada) - Formulário de Caracterização do 

Empreendimento”, exigido no requerimento de licenciamento ambiental para todas as 

modalidades, essa assinatura é imprescindível. 

 

A versão completa do FCE é composta dos módulos 1 a 5, ou seja, das telas 1 a 3 e a 

tela específica da caracterização da modalidade/fase (Tela 4: LAS Cadastro; Tela 5: 

LAS RAS, Tela 6: Licenciamento Concomitante ou Trifásico, Tela 7: Renovação), além 

da Tela 9: Orientação para Formalização de Processo. 

 

Ressalta-se a necessidade de anexar o referido documento em duas versões (uma 

versão do arquivo em formato de planilha do excel e outra versão impressa, assinada e 

digitalizada) para andamento da solicitação de licenciamento ambiental. 

 

A relação de documentos que deverá ser apresentada poderá ser acessada por meio 

de link constante no item nº 8. Esta listagem, será meramente exemplificativa, havendo 

necessidade de o usuário aguardar o retorno da respectiva Superintendência Regional 

de Meio Ambiente para que conheça quais são os documentos a serem entregues no 

balcão do órgão licenciador. 

 

1.10 Tela 9 – Orientação para Formalização de Processos 



 

Após a identificação do enquadramento do empreendimento e preenchimento do 

respectivo formulário de caracterização, será exibida a Orientação para Formalização 

de Processos de Licenciamento - que corresponde à listagem de documentos 

provisórios necessária à instrução do processo de licenciamento já referenciada nos 

tópicos precedentes. 

Ao finalizar o requerimento o empreendedor deverá aguardar contato da DIMEIA para 

novas orientações ou finalização do processo de licenciamento. 

 

1.11 Módulo 5 – Tela 10 – Declaração de Dispensa de Licenciamento 

Ambiental 

 

Para os casos em que a Tela 3 indicar a modalidade de licenciamento como não 

passível e atividades que não estão listadas na DN COPAM nº 217/2017, 213/2017 e 

DN CODEMA 003/2014, o empreendedor deverá preencher a Tela 10. 



 

Ao final do preenchimento, deverá ser realizado o upload apenas do documento “FCE 

(planilha do excel) - Formulário de Caracterização do Empreendimento”. 


