
MUNICÍPIO DA SERRA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA FINS DE PEDIDO DE LICENCIAMENTO GERAL

DOCUMENTOS BÁSICOS PARA REQUERIMENTO Check

1.
Requerimento,  conforme  modelo  disponibilizado  pela  SEMMA,  devidamente
preenchido e assinado

2.
Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE), conforme classificação do
empreendimento e modelo disponibilizado pela SEMMA, devidamente preenchido e
assinado

3.
Formulário  de  Enquadramento,  conforme  modelo  disponibilizado  pela  SEMMA,
devidamente preenchido e assinado

4.
Cópia  do  comprovante  de  pagamento  da  taxa  correspondente  ao  licenciamento
ambiental

5.
Cer7dão Municipal de Débitos Ambientais – CMDA válida (O empreendedor deverá
apresentar requerimento de CMDA, anexando o comprovante de pagamento para
análise e emissão pelo DFA

6. Cópia do documento de iden7dade daquele que assinar o   requerimento

7.
Cópia da Ata da eleição de ul7ma diretoria quando se tratar de Sociedade ou
do Contrato Social registrado, quando se tratar de Sociedade de Quotas de
Responsabilidade Limitada

8.
Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, ou, se 7tular for pessoa @sica,
do Cadastro de Pessoa Física – CPF

9. Cópia do comprovante de residência atualizado do 7tular requerente

10.
Cer7dão de Viabilidade (atualizada), ou, na sua ausência, documento rela7vo à
Consulta ao PDM,  quando couber.  O  documento  pode ser  re7rado  via  web,  no
endereço: hHp://consultapdm.serra.es.gov.br/ 

11.

Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição
e  cer7ficação do órgão de classe, para cada projeto especifico que vier a ser
apresentado, com indicação expressa do nome, número do registro no Órgão de
Classe completo e telefone

12.

Prova de propriedade do solo (Cer7dão Nega7va de Ônus atualizada com emissão
não superior a 30 (trinta) dias) onde se situa/prevê a a7vidade ou
empreendimento, ou Contrato de Arrendamento com o proprietário, no qual
deverão constar as seguintes informações: 1. Iden7ficação clara do nome das
partes contratantes,  devendo obrigatoriamente constar o nome da mineradora; 2.
Nome do imóvel, sua localização e se seu cadastro no INCRA (quando se tratar de
zona rural); e 3. Clausula com a validade do contrato e condições para a
renovação do contrato (Ex.:         Contrato         de         locação,         Escritura         e     etc.)

13.
Croqui simples da área ú7l, com indicação de pontos de referência para acesso ao
local e pelo menos um ponto de coordenadas UTM (WGS-84)

14. Cópia do Alvará de Licença do Corpo de Bombeiros  válido, quando houver

15. Cópia da fatura da CESAN atualizada

16.
Em caso de Desmonte de Rocha,  Autorização, Licença ou Declaração emi7da pelo
órgão ambiental estadual – IEMA, que autorize o procedimento

17
Publicação em Diário Oficial do Espírito Santo E em um Jornal de Grande
Circulação Local, conforme modelo SEMMA.

Obs.: Todos os formulários devem estar assinados pelo próprio requerente ou pelo representante legal da empresa
ou por procurador (consultores, etc...), mediante apresentação de procuração reconhecida em cartório.
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