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ANEXO 08 - REQUERIMENTO PARA DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

REPRESENTANTE LEGAL 
Nome: _________________________________________________________________________ 
CPF:____________________________Fones(s): _______________________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________ 

INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO 

Razão Social/ Nome: ______________________________________________________________ 
Nome Fantasia:_______________________________ CNPJ/CPF: _________________________ 
Endereço: ______________________________________________________________________ 
Nº____________ Bairro:______________________Cidade: ______________________________ 
CEP:___________________Tel.:(____) ______________________________________________ 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE 

Atividade:_______________________________________________________________________ 
Área útil:                                                                           Nº. de empregados: 
Coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000): 
____________________E/________________________S 
Localização: (  ) Zona Urbana    (  ) Zona Rural 
Área: (  ) Industrial    (  ) Residencial    (  ) Comercial    (  ) Mista    (  ) Outra: 
Há residências de terceiros ao entorno (raio de 100m)?   (  ) Sim    (  ) Não 
Inserida em Unidade de Conservação (UC) ou em Zona de Amortecimento?  (  ) Sim    (  ) Não 
Nome da UC:                                                                   Nº. da Anuência da UC: 
Haverá supressão de vegetação?   (  ) Não    (  ) Sim  Autorização do IDAF: 
Há utilização de lenha na atividade?   (  ) Não    (  ) Sim  Autorização do IDAF: 
Existe Área de Preservação Permanente – APP: (  ) Não    Sim (  ) 
Quantos metros: __________ 

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. Declaro, ainda, que a atividade descrito 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 ao PDM ou 
equivalente, obtida junto ao município, não estando o empreendimento e suas atividades de apoio 
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localizado em Área de Preservação Permanente 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 de Anchieta a expedição da Certidão de 
Dispensa de Licenciamento Ambiental. 
Data: _________/_______/______________. 

ASSINATURA: 

REPRESENTANTE LEGAL 

ATENÇÃO: Anexar os seguintes documentos ao Requerimento  
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou do Cadastro de Pessoa Física (CPF);  
Cópia da Certidão Negativa de Débitos Municipais; 
Cópia do Documento de Identidade do representante legal que assinar o requerimento; 
Cópia autenticada de documento comprobatório de propriedade ou locação do imóvel; 
Guia de recolhimento da taxa paga, cujo boleto será fornecido; 
Para Dispensa de licenciamento ambiental de movimentação de terra com volume inferior a 200 m³: 
Apresentar Croqui com o volume de terra a ser movimentado e, 2 . Informar Destino de entre entrada e saída 
de terra do empreendimento, se aplicável. 
 


