
MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REQUERIMENTO DE DECLARAÇÃO AMBIENTAL PARA DISPENSA DE LICENCIAMENTO

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:

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, 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, ainda, que a a:vidade descrita neste requerimento atende ao limite de porte previsto para a
dispensa, atende às normas ambientais  vigentes aplicáveis  à a:vidade e cumpre integralmente aos critérios nelas
especificados; que são executados os controles ambientais exigíveis, assim como as ro:nas e procedimentos para a
des:nação adequada de resíduos sólidos e des:nação dos efluentes líquidos gerados pela a:vidade; que a a:vidade
obedece aos critérios de uso e ocupação do solo estabelecidos pela municipalidade, comprovado por meio da Consulta
ao  PDM  ou  equivalente,  ob:da junto ao  município,  não estando  o  empreendimento  e  suas  a:vidades  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 da Serra a expedição da(s) respec:va(s) Declaração(ões) Ambiental(is) de
Dispensa(s) de Licenciamento(s).

* Data
______/______/____________

* Assinatura do Representante Legal/Procurador

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


