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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ANUÊNCIA MUNICIPAL DE EXTRAÇÃO 

MINERAL - AMEM 

 

Para a obtenção da Anuência Municipal de Extração Mineral – AMEM para atender as exigências legais, 

serão exigidos os seguintes documentos: 

 

 Requerimento padrão solicitando a AMEM, devidamente preenchido e assinado pelo empreendedor 

ou procurador (modelo desta Secretaria de Meio Ambiente);  

 Cópias dos documentos pessoais (RG e CPF) no caso de pessoa física; e Contrato Social, CNPJ e cópias 

dos documentos pessoais dos sócios, no caso de pessoa jurídica; 

 Certidão Negativa de Débitos Municipais do Contribuinte; 

 Certidão de Inteiro Teor do Cartório de Registro de Imóveis atualizada, no máximo 30 dias, ou 

apresentar documentação que comprove a legalidade do uso da área para o empreendimento ou atividade 

objeto da Dispensa de Licenciamento Ambiental, seja escritura pública, comprovação de posse, 

contrato de compra e venda, arrendamento, autorização do proprietário;  

 Quando tratar-se de representação do empreendedor por procurador, este deverá apresentar procuração, 

por instrumento público ou particular com firma reconhecida, com poderes expressos para requerer 

Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente 

de Porto Nacional – TO, bem como fotocópia autenticada dos documentos de identificação (Carteira de 

Identidade e CPF/MF) e comprovante de endereço; 

 Croqui de acesso e localização para empreendimentos na área rural; 

 Memorial descritivo contendo a descrição da área pretendida, formada por uma única poligonal 

delimitada, obrigatoriamente, por vértices definidos por coordenadas geodésicas e Datum Sirgas 2000. 

 Instrumento de autorização do proprietário do solo ou declaração de ser o requerente proprietário de 

parte ou da totalidade do solo 

 Planta de situação da área georreferenciada, assinada por profissional legalmente habilitado e 

apresentada em escala adequada, contendo, além da configuração gráfica da área, os principais elementos 

cartográficos, tais como ferrovias, rodovias, dutovias e outras obras civis, rios, córregos, lagos, áreas 

urbanas, denominação das propriedades, ressaltando limites municipais; 

 Cópia digital (word), contendo todas as coordenadas do polígono requerido; 

 Comprovante de pagamento de taxa vinculada à prestação de serviços administrativos para AMEM; 

 

OBSERVAÇÕES: 

  

 -Todos os documentos deverão ser em formato original.  

 -De acordo com a Lei Federal nº 13.726, de outubro de 2018, a documentação solicitada fica 

dispensada de autenticação ou reconhecimento de firma, desde que seja apresentado documentação 

original para comparação, inclusive de assinatura, ou que o documento seja assinado perante agente 

administrativo, para que o mesmo possa atestar a sua autenticidade. 

-A qualquer momento da análise, a Secretaria de Meio Ambiente de Porto Nacional poderá solicitar 

outras informações ou documentos, caso julgue necessário. 

 


