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ANEXO X 

FORMULÁRIO PARA DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

REPRESENTANTE LEGAL 

Nome:________________________________________________________________________________ 
 

CPF: _______________________ Fone(s):  ______________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________________________________ 

 

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO 
 

Razão Social/Nome: ___________________________________________________________________ 

Nome Fantasia: __________________________________CNPJ/CPF:________________________________ 

Endereço:______________________________________Nº__________Bairro_____________________ 

Cidade: _____________________ CEP: __________________Tel: (___) _________________________ 

Código da Atividade:_____ Fase da atividade: a instalar  instalada / ano de instalação: ____________ 

Atividade:____________________________________________________________________________ 
 

CARACTERÍSTICAS DA ÁREA 

Localização 
 

 Zona Urbana 

 Zona Rural 

COORDENADAS UTM (SIRGAS200)  

UTM (N): UTM (E): 

Termo de Declaração: Ao assinar esse documento, responsabilizo-me pelas informações declaradas, sob pena de ação 
administrativa, civil ou penal, e estou ciente de que, caso não sejam apresentados os documentos obrigatórios no ato do 
requerimento, o processo será arquivado. Estou ciente, ainda, das normas e procedimentos para o licenciamento ambiental 
estabelecidos na Lei nº 4.255/2018 e no Decreto nº 11.081, de 23 de julho de 2019. Declaro, ainda, que a atividade descrita 
neste requerimento atende ao limite de porte previsto para a dispensa, atende às normas ambientais vigentes aplicáveis à 
atividade e cumpre integralmente aos critérios nelas especificados; que são executados os controles ambientais exigíveis, 
assim como as rotinas e procedimentos para a destinação adequada de resíduos sólidos e destinação dos efluentes líquidos 
gerados pela atividade; que a atividade obedece aos critérios de uso e ocupação do solo estabelecidos pela municipalidade, 
comprovado por meio da consulta de viabilidade, Plano Diretor Municipal ou equivalente, obtida junto ao município, não 
estando o empreendimento e suas atividades de apoio localizado em Área de Preservação Permanente ou no interior ou em 
Zona de Amortecimento de Unidades de Conservação (salvo se possuir anuência prévia do gestor). Declaro, para os devidos 
fins, que as informações prestadas neste requerimento são expressões da verdade, estando ciente das sanções previstas em 
lei, pelo que venho requerer à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a expedição da (s) 
respectiva (s) Declaração (ões) Ambiental (is) de Dispensa (s) de Licenciamento (s). 

Data 
______/______/____________ 
 

 

Assinatura do Representante Legal/Procurador 
 

Recebido em: 
______/______/____________ 
 

 

Assinatura do Representante da SEMMAM:   

 

 

PARA USO EXCLUSIVO DA SEMMADES 
 

 Local ____________________________,___/___/___. 

 Deferido  Indeferido 

Observação:___________________________________________________ 

 

 

_______________________ 

Assinatura e carimbo do 
representante da SEMMAM 

 

Anexar os seguintes documentos: Certidão Negativa de Débitos junto a Municipalidade e Documentos pessoais do (s) 
representante (s) legal 

Inserida em área: 

 Industrial  Residencial  Comercial  Mista  

 Outra. Especificar __________________________________ 

 


