
MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL

1. IDENTIFICAÇÃO DO REQUERIMENTO

*Indicar a situação correspondente ao seu requerimento

(    ) 1º Requerimento  (    ) Renovação / Migração. Nº do(s) Processo(s) existente(s) na SEMMA e Tipo/Nº/Ano da úl*ma

                                                Licença/Declaração:

*Tipo de licença requerida (consultar previamente à SEMMA, caso haja dúvida quanto à licença correta

(    ) Licença Municipal Prévia – LMP  (    ) Licença Municipal de Instalação – LMI (    ) Licença Municipal de Operação – LMO
(    ) Licença Municipal de Ampliação – LMA (    ) Licença Municipal Simplificada – LMS
(    ) Licença Municipal de Regularização – LMR (    ) Licença Municipal Única – LMU 

2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / ATIVIDADE

*Nome / Razão Social *CNPJ/CPF

*Endereço *Número Complemento

*Bairro *CEP *Nº Inscrição Imobiliária Municipal

*E-mail *Telefones para contato

*Coordenadas UTM (Ex.: 363579.65 m E/7774203.52 m S, Zona 24K). Podem ser ob*das no Google Earth.

3. INFORMAÇÕES SOBRE O EMPREENDIMENTO

*A*vidades realizadas no empreendimento *CNAE Fiscal – A*vidade principal

*Área do terreno (m2) *Área construída (m2) *Área para a*vidade ao Ar Livre (m2)

*Horário de funcionamento *Dias da semana em que opera *Nº total de empregados

4. RESPONSÁVEL OU REPRESENTANTE LEGAL (ANEXAR PROCURAÇÃO AO REQUERIMENTO)

*Nome

*Endereço *Número Complemento

*Bairro *CEP *Município *U.F.

Termo de Declaração: Ao assinar esse documento, responsabilizo-me pelas informações declaradas, sob pena de ação
administra:va, civil ou penal, e estou ciente de que, caso não sejam apresentados os documentos obrigatórios no ato
do requerimento, assim como as publicações exigidas em até 15 (quinze) dias a par:r da data deste protocolo, o
processo  será  arquivado  sem  devolução  das  taxas  eventualmente  pagas.  Estou  ciente,  ainda,  das  normas  e
procedimentos para o licenciamento ambiental estabelecidos na Lei nº 2199/1999 e no Decreto nº 3729/2014.
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 da Serra a
expedição da(s) respec:va(s) Licença(s) Ambiental(is).

* Data
______/______/___________

* Assinatura do Representante Legal/Procurador

*: campos de preenchimento obrigatório. Qualquer rasura poderá invalidar o requerimento. 



MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

TERMO DE COMPROMISSO AMBIENTAL
***A SER PREENCHIDO EXCLUSIVAMENTE EM CASO DE REQUERIMENTO DE LICENÇA MUNICIPAL DE REGULARIZAÇÃO***

1.  IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL  PELO PREENCHIMENTO (PRÓPRIO REQUERENTE,  REPRESENTANTE LEGAL OU
PROCURADOR)

*Nome

*Endereço *Número Complemento

*Bairro *CEP *Município *U.F.

2. TERMO DE DECLARAÇÃO E COMPROMISSO

Na condição de :tular responsável  pelo requerimento de Licença Municipal de Regularização,  seu Representante
Legal  ou  Procurador  com  autorização  específica  para  firmar  Termo  de  Compromisso  Ambiental,  declaro  que  o
empreendimento se encontra em condição irregular, por ausência da licença ambiental per:nente, e firmo o presente
compromisso junto à Secretaria de Meio Ambiente – SEMMA, em conformidade com a exigência con:da no Decreto
Municipal nº. 3729/2014, em razão dos fatos e para os fins de direito. Nesses termos, me comprometo a cumprir as
obrigações que se farão constar da LMR que vier a ser emi:da, e estou ciente de que esta estabelecerá as condições
técnicas,  obrigações  e  medidas  necessárias  para  a  adequação  da  a:vidade  à  legislação  ambiental  vigente,  que
deverão ser atendidas nos prazos nela definidos, e que, havendo constatações futuras de irregularidade, a SEMMA
poderá fixar novas obrigações, as quais passarão a compor a referida licença.
Declaro, ainda, que estou ciente de que a inexecução total ou parcial no cumprimento das obrigações que se farão
constar da LMR sujeitará o :tular da licença à aplicação direta das penalidades previstas em Lei, inclusive aquelas
restri:vas  de  direito  (interdição/embargo  e  outras),  concomitantemente  à  penalidade  de  multa  em  valor  a  ser
es:pulado pelo agente autuador conforme a legislação vigente, podendo ser aplicado um Auto de Infração para cada
condicionante que for descumprida. 
Estou  ciente  de  que  a  paralisação  total  das  a:vidades  não  exime  o  :tular  da  licença  das  responsabilidades
decorrentes de passivos ambientais ocorridos e que este compromisso não inibe ou restringe, de forma alguma, as
ações de controle, fiscalização, monitoramento e de licenciamento, não isentando o :tular da licença de quaisquer
responsabilidades, ou qualquer outra medida que se fizer necessária, durante e após a vigência da LMR, para que seja
reparado integralmente o dano eventualmente causado ao meio ambiente.
Por fim, declaro estar ciente de que em caso de constatação de come:mento de infração ambiental, a LMR poderá
ser suspensa ou cassada, a qualquer tempo, além de ser a a:vidade interditada, conforme previsto na legislação
vigente.

* Data
______/______/____________

* Assinatura do Representante Legal/Procurador


