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RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

SIMPLIFICADO 
 

1 Requerimento de Licença Ambiental - Simplificado (Modelo SEMMA), devidamente preenchido 

e assinado pelo empreendedor; 

2 Formulário de Enquadramento de Atividade - Simplificado (Modelo SEMMA), com a coluna 

DADOS devidamente preenchida e assinado pelo empreendedor; 

3 Termo de Responsabilidade Ambiental – TRA, devidamente preenchido e assinado pelo 

empreendedor e responsável técnico; 

4 Cópia do Documento de Identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante 

legal; 

5 Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ do empreendimento; 

6 Cópia da Ata da eleição da última diretoria, quando se tratar de Sociedade; ou, Contrato Social 

registrado, quando se tratar de Sociedade de Quotas de Responsabilidade Limitada; ou, 

Requerimento do Empresário; ou, outro documento de igual valor que venha a substituir, 

desde que com aval da SEMMA; 

7 Cópia do documento comprobatório de propriedade ou locação do imóvel; 

8 Certidão Negativa de Débitos Ambientais, emitida pela SEMMA – CNDAM; 

9 Certidão Negativa de Débitos Municipais emitida pelo setor da Tributação – CNDM; 

10 Cópia do Documento de Arrecadação Municipal – DAM, referente à Taxa de Licenciamento 

Ambiental, acompanhado do comprovante de pagamento; 

11 Anuência quanto ao Uso e Ocupação do Solo (emitida pela SEMMA); 

12 Cópia do Auto de Constatação lavrado pela fiscalização ambiental (QUANDO COUBER); 

13 Sistema de Informação e Diagnóstico – SID devidamente preenchido conforme atividade; 

14 Projetos pertinentes à Atividade a ser Licenciada; 

15 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) para cada projeto específico, inclusive para o 

requerimento de licenciamento ambiental; 

16 No caso de supressão de vegetação, Anuência do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

(IDAF); 

17 Cópia da certidão de dispensa ou portaria de outorga, caso realizem intervenções em recursos 

hídricos, tais como captação, barramento, lançamento, dentre outros legalmente previstos, 

conforme Lei Federal 9.433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos. 
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OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 

1. O requerente deverá providenciar a abertura do processo no Protocolo da Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente; 

 

2. O processo somente será formalizado mediante a apresentação de todos os documentos 

administrativos listados acima; 

 

3. O requerente tem o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da abertura do processo, para 

apresentar à SEMMA o comprovante de publicação, no Diário Oficial do Estado - DIO e em 

Jornal local ou de grande circulação, do requerimento da respectiva licença, conforme 

modelo fornecido pela SEMMA; 

 

4. O processo será analisado somente após a entrega da publicação no setor de Licenciamento 

Ambiental da SEMMA; 

 

5. Os documentos listados nos itens 01 a 12 deverão estar separados dos projetos, sem 

encadernação; 

 

6. Os projetos, planos e estudos, com relatórios descritivos e justificativos, os anexos e 

respectivas plantas devem estar em pastas com trilhos e encadernados, com os carimbos das 

plantas totalmente preenchidos e assinados, devendo constar a cópia da Anotação de 

Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição e certificação do 

órgão de classe, para cada projeto específico, com indicação expressa do nome, número do 

registro no órgão de Classe completo, inclusive telefone; 

 

7. Todos os projetos, planos e estudos, deverão ser apresentados em cópias digitais; 

 

8. De acordo com as informações apresentadas e vistoria realizada, a qualquer momento da 

análise, a SEMMA poderá solicitar a apresentação de estudos e/ou projetos específicos, bem 

como outras informações ou documentos, caso julgue necessário; 

 

9. Toda a complementação de documentação a ser apresentada após a abertura do processo 

deverá ser protocolada diretamente na SEMMA; 

 

10. As Licenças/Autorizações Ambientais serão expedidas mediante o pagamento das 

respectivas taxas de licenciamento. 

 


