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ROTEIRO PARA ERB (LP, LI, LO)  

 

 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS DE ESTAÇÃO RADIO BASE – ERB, 

MICROCELULAS DE TELEFONIA CELULAR E EQUIPAMENTOS AFINS. 

 

1 - Para encaminhamento do pedido de Licença Prévia – LP, o empreendedor deverá apresentar 

os seguintes documentos: 

 

1.1 Documentos Administrativos 

Obrigatórios 

1.1.1 Requerimento Padrão Modelo da Prefeitura Municipal de Colíder – MT; 

1.1.2 Cópia da guia de recolhimento da taxa de serviços da Prefeitura Municipal de Colíder, 

devidamente quitada; 

1.1.3 Publicação do pedido da licença em periódico local ou regional e Diário Oficial do Estado, 

(página inteira); 

1.1.4 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão do Conselho de Classe do 

técnico responsável pela elaboração do projeto e do Plano de Controle Ambiental (PCA), devidamente 

quitada; 

1.1.5 Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Estadual (SEMA) do profissional responsável pela 

elaboração dos projetos; 

1.1.6 Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Municipal do profissional responsável pela elaboração 

dos projetos; 

1.1.7 Declaração da Prefeitura manifestando que o empreendimento está de acordo com as leis de uso  

e  ocupação  do  solo  do  município  (cópia autenticada).  

 

1.2 Requerente é pessoa jurídica 

1.2.1 Apresentar cópia do CNPJ, Inscrição Estadual, e cópia dos documentos do representante legal  

(RG  e  CPF),  Contrato  Social  ou  Certidão  Simplificada emitida  pela  Junta  Comercial,  no  caso  

de  empresas  por  cotas  limitadas (LTDA.) ou Cópia da ata do última assembleia onde se definiu a 

Diretoria, no caso das Sociedades Anônimas (S/A), ambas autenticadas.  

 

1.3 Requerente é representado por terceiros 

1.3.1 Apresentar procuração para representante (cópia autenticada).  

 

2. Documentos Técnicos 

Obrigatórios 

2.1 Mapa de localização da área do empreendimento em escala de 1:50.000 ou maior contendo a área 

objeto do licenciamento, sede do município ou representação de marco geográfico conhecido, 

articulação viária e rede de drenagem da área da micro bacia; 

2.2 Mapa de situação do empreendimento em escala de 1:2.000 ou maior contendo o  polígono  da  área  

a  ser  licenciada,  a  grade  topográfica  da  área  de interferência e seu entorno imediato, malha de 

coordenadas, cobertura vegetal e uso e ocupação do solo,  e situação de elevação do terreno; 
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2.3 Descrição dos impactos ambientais e socioambientais que poderão ocorrer durante as fases de 

implantação e operação do empreendimento; 

2.4 Descrição preliminar das principais medidas mitigadoras preventivas e corretivas e/ou 

compensatórias dos prováveis impactos ambientais e sócio- ambientais avaliados; 

2.5 Fotografias do entorno, devendo contemplar a situação local sem a instalação e com a 

fotomontagem da situação proposta; 

2.6 Laudo técnico radiométrico teórico assinado por Físico ou Engenheiro da área de radiação, 

acompanhado da respectiva ART-CREA.  

 

3 – O Requerimento para expedição da Licença de Instalação deverá ser instruído com a seguinte 

documentação: 

3.1 Obrigatórios 

3.1.1 Requerimento Padrão Modelo Prefeitura Municipal de Colíder – MT (cópia autenticada);  

3.1.2 Cópia da guia de recolhimento da taxa de serviços da Prefeitura Municipal de Colíder - MT, 

devidamente quitada; 

3.1.3 Publicação do pedido da licença em periódico local ou regional e Diário Oficial do Estado, 

(página inteira); 

3.1.4 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão do Conselho de Classe do 

técnico responsável pela elaboração do projeto e do Plano de Controle Ambiental (PCA), devidamente 

quitada; 

3.1.5 Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Estadual (SEMA) do profissional responsável pela 

elaboração dos projetos; 

3.1.6 Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Municipal do profissional responsável pela elaboração 

dos projetos.  

 

3.2 Requerente é pessoa jurídica 

3.2.1 apresentar cópia do CNPJ, Inscrição Estadual, e cópia dos documentos do representante legal (RG 

e CPF), Contrato Social ou Certidão Simplificada emitida pela Junta Comercial, no caso de empresas 

por cotas limitadas (LTDA) ou Cópia da ata da última assembleia onde se definiu a Diretoria, no caso 

das Sociedades Anônimas (S/A), ambas autenticadas.  

 

3.3  Requerente é representado por terceiros 

3.3.1 Apresentar procuração para representante (cópia autenticada).  

 

3.4 Documentos Técnicos 

Obrigatórios 

3.4.1 Apresentar as condicionantes da Licença Prévia; 

3.4.2 Projeto de Engenharia das obras do empreendimento, com plantas, mapas, layout, fluxogramas, 

indicando as operações envolvidas, descrição das etapas e atividades e cronograma físico de execução; 

3.4.3 Apresentar devidamente detalhado o Plano de Controle Ambiental (PCA) do empreendimento,  

contendo  as  medidas  mitigadoras  e/ou  compensatórias, com cronograma físico de execução; 
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4  Para  encaminhamento  do  pedido  de  Licença  de  Operação  –  LO,  o empreendedor deverá 

apresentar os seguintes documento: 

 

4.1 Obrigatórios 

4.1.1 Requerimento Padrão Modelo Prefeitura Municipal de Colíder – MT (cópia autenticada) 

4.1.2 Cópia da guia de recolhimento da taxa de serviços da Prefeitura Municipal de Colíder – MT, 

devidamente quitada; 

4.1.3 Publicação do pedido da licença em periódico local ou regional e Diário Oficial do Estado, 

(página inteira). 

4.1.4 Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Certidão do Conselho de Classe do 

técnico responsável pela elaboração do projeto e do Plano de Controle Ambiental (PCA), devidamente 

quitada; 

4.1.5 Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Estadual (SEMA) do profissional responsável pela 

elaboração dos projetos; 

4.1.6 Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Municipal do profissional responsável pela elaboração 

dos projetos.  

 

4.2 Requerente é pessoa jurídica 

3.2.1 apresentar cópia do CNPJ, Inscrição Estadual, e cópia dos documentos do representante legal (RG 

e CPF), Contrato Social ou Certidão Simplificada emitida pela  Junta  Comercial,  no  caso  de  

empresas  por  cotas  limitadas (LTDA) ou Cópia da ata do última assembleia onde se definiu a 

Diretoria, no caso das Sociedades Anônimas (S/A), ambas autenticadas.  

 

4.3  Requerente é representado por terceiros 

3.3.1 Apresentar procuração para representante (cópia autenticada).  

 

4.4 Documentos Técnicos 

Obrigatórios 

4.4.1 Apresentar as condicionantes da Licença de Instalação; 

4.4.2 Apresentar relatório técnico consolidado contendo a descrição das obras executadas e das 

medidas mitigadoras propostas no Plano de Controle Ambiental (PCA), com documentação 

fotográfica; 

4.4.3 Apresentar detalhamento das medidas de monitoramento ambiental durante a fase de operação, 

com respectivo cronograma de execução; 

4.4.4 Laudo técnico radiométrico prático, conforme item 5. 

 

5 – O Laudo Técnico Radiométrico deve apresentar as características das instalações, tais como: 

5.1 Faixa de frequência de transmissão; 

5.2 Número máximo de canais e potência máxima irradiada das antenas quando o número máximo de 

canais estiver em operação; 

5.3 A altura, a  inclinação  em  relação  à  vertical  e  o  ganho  de  irradiação  das antenas; 
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5.4 A estimativa de densidade máxima de potência irradiada (quando se tem o máximo de canais em 

operação), bem como os diagramas vertical e horizontal de irradiação da antena, gratificados em 

plantas, contendo a indicação de distâncias e respectivas densidades de potência; 

5.5 A estimativa de distância mínima da antena, considerando o limite máximo de emissão de radiação 

eletromagnética, avaliada a soma das emissões de radiação de todos os sistemas transmissores em 

funcionamento em qualquer localidade, de sorte a garantir a saúde da população afetada; 

5.6 Indicação de medidas de segurança a serem adotadas, de forma a evitar o acesso do público em 

zonas onde a radiação ponha em risco a saúde humana. 

 

6 – O interessado na renovação da licença de operação deverá apresentar novo Laudo Técnico 

Radiométrico respeitando o seguinte: 

6 As características da ERB e a Potência Efetivamente Irradiada com todos os canais instalados em 

operação (EIRP) em dBm (decibel ref. Miliwatt); 

6.2 Medições de níveis de densidade de potência, em qualquer período de 6 minutos, em situação de 

pleno funcionamento da ERB ou Mini-ERB, ou seja, quanto estiver com todos os canais em operação; 

6.3 Medições realizadas em diferentes dias e horários, de forma a garantir que os horários de maior 

tráfego telefônico da ERB ou Mini-ERB sejam considerados, no caso da impossibilidade de garantir 

que todos os canais estejam simultaneamente acionados; 

6.4 Levantamento dos níveis de densidade de potência nos limites da propriedade de  instalação,  

edificações  vizinhas  e  que  apresentarem  altura  similar  ou superior aos pontos de transmissão e de 

áreas julgadas sensíveis às radiações eletromagnéticas, em conformidade com o estabelecido no 

presente artigo; 

6.5 Croqui identificando as coordenadas dos pontos de medição adotados no levantamento, 

considerando as distâncias estimadas no laudo teórico e, no mínimo, um ponto de medição para cada 

setor da ERB ou Mini-ERB. 

 

 

 

 

 

 


