Governo do Estado do Rio Grande do Norte
Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

Modelos para Publicações do PEDIDO de Licença
Para a instrução do processo de licenciamento, faz-se necessário apresentar a página inteira dos
jornais contendo as publicações do pedido de licença, os quais deverão ser feitas no Diário Oficial do
Estado (DOE) e Jornal de Grande Circulação, conforme modelos e orientações apresentados a seguir.
Nos casos de extração mineral, informar na descrição da atividade o volume a ser extraído e a
área objeto do licenciamento.
a) Modelo A: pedido de licença individualizado (para um empreendimento)
PEDIDO DE (nome completo da Licença)
(Nome Pessoa Física ou Jurídica), (CPF ou CNPJ), torna
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema a
(nome ou sigla da Licença) para a (descrever a atividade
objeto da Licença), localizada (descrever o endereço
completo).
Nome do Representante Legal
Função

3,0 cm

8,0 cm
b) Modelo B (*): pedido de licença para mais de um empreendimento, mesmo empreendedor.
PEDIDO DE LICENÇA AMBIENTAL
(Nome Pessoa Física ou Jurídica), (CPF ou CNPJ), torna
público que está requerendo ao Instituto de Desenvolvimento
Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte – Idema
as seguintes licenças:
 (nome da Licença) para a (descrever a atividade objeto da
primeira Licença), localizada (descrever o endereço
completo);
 (nome da Licença) para a (descrever a atividade objeto da
segunda Licença), localizada (descrever o endereço
completo);
 ....
 (nome da Licença) para a (descrever a atividade objeto da
última Licença), localizada (descrever o endereço
completo).
Nome do Representante Legal
Função

6,0 cm

8,0 cm
(*) A utilização do modelo B é opcional. O empreendedor poderá utilizar o modelo de publicação
individualizado (A), isto é, uma publicação para cada empreendimento, se assim entender mais
conveniente.
c) Orientações:
Publicações: no Diário Oficial do Estado (DOE) e Jornal de Grande Circulação
Formatos Exigidos:


Fonte:



Times New Roman, tamanho 8;
Nome, CPF ou CNPJ, atividade, endereço completo, nome do representante
legal e função, em negrito.
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Dimensões Mínimas: largura 8,0 cm e altura 3,0 cm, para publicação
individualizada (modelo A), ou largura 8,0 cm e altura 6,0 cm, para publicação
com mais de um empreendimento (modelo B).

d) Siglas e Nomes das Licenças:
LP

 Licença Prévia

LI

 Licença de Instalação

LO

 Licença de Operação

LS

 Licença Simplificada

LSP

 Licença Simplificada Prévia

LSIO

 Licença Simplificada de Instalação e Operação

LA

 Licença de Alteração

LIO

 Licença de Instalação e Operação

LRO

 Licença de Regularização de Operação

LPPer

 Licença Prévia para Perfuração

LPPro

 Licença Prévia de Produção para Pesquisa

RLO

 Renovação de Licença de Operação

RLS

 Renovação de Licença Simplificada
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