PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL
ANUÊNCIA PRÉVIA AMBIENTAL ‐ APRA

1
2
3
4
5
6

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
Ofício em 2 (duas) vias de pedido de anuência constando informações básicas como: Nome ou
razão social do empreendimento, Ramo da atividade, Endereço (Rua / Av., Número, Bairro,
Telefone, Fax e e‐mail) e Justificativa do pedido de licença.
Requerimento de Licença devidamente preenchido (modelo SEMMA).
Cópia do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao Licenciamento Ambiental
(DAM);
Cópia do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento;
Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (registrado no Município onde será
realizada a atividade) ou do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Em caso de atividades de uso e ocupação do solo em área rural, Planta Georreferenciada.

SIM

NÃO

SIM

NÃO

LICENÇA PRÉVIA ‐ LP

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

1.10

1.11
1.12

1.13
1.14
2.01
2.02

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
Ofício em 2 (duas) vias de pedido de anuência constando informações básicas como: Nome ou
razão social do empreendimento, Ramo da atividade, Endereço ( Rua / Av., Número, Bairro,
Telefone, Fax e e‐mail) e Justificativa do pedido de licença.
Requerimento de Licença devidamente preenchido (modelo SEMMA).
Formulário de enquadramento de atividade (modelo SEMMA) com a coluna DADOS
devidamente preenchida, para possibilitar o cálculo do valor da taxa correspondente ao
licenciamento específico e expedição do Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
Cópia do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao Licenciamento Ambiental
(DAM);
Certidão Negativa de Débitos Municipais – CNDM;
Cópia do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento;
Em caso de se tratar de Sociedade ou do Contrato Social registrado, ou ainda, de Sociedade de
Quotas de responsabilidade Limitada, cópia da Ata da eleição de Última diretoria quando;
Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (registrado no Município onde será
realizada a atividade) ou do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Cópia do documento de Anuência da Prefeitura Municipal quanto à localização do
empreendimento em conformidade com a Legislação Municipal aplicável ao uso e ocupação do
solo;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição
e certificação do órgão de classe, para cada projeto específico, com indicação expressa do
nome, número do registro no órgão de Classe completo e devidamente inscrito no CADASTRO
TÉCNICO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL ‐ CTMA, inclusive telefone.
Relatório de Informações sobre Investimentos Executados (modelo SEMMA) devidamente
preenchido;
Em caso de supressão da vegetação, anuência do instituto de defesa agropecuária e florestal
(IDAF), atendendo ao disposto no artigo 4 º da Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965
(Código Florestal), alterado pela medida provisória (MP) nº 2.080‐60/01.
Original ou cópia da folha da publicação no Diário Oficial do Estado ‐ DIO e em Jornal local ou
de grande circulação do requerimento da respectiva licença ‐ Prazo 15 (quinze) dias após
protocolizar o Requerimento junto ao SEMMA.
Projetos pertinentes a Atividade a ser Licenciada em suas devidas escalas
Relatório Técnico Ambiental Prévio – RETAP (Anexo XIII, Decreto Municipal nº 3.865/11)
Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, ou Declaração de Firma
Individual;
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO ‐ LI

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

1.10

1.11
1.12

1.13
1.14
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
Ofício em 2 (duas) vias de pedido de anuência constando informações básicas como: Nome ou
razão social do empreendimento, Ramo da atividade, Endereço ( Rua / Av., Número, Bairro,
Telefone, Fax e e‐mail) e Justificativa do pedido de licença.
Requerimento de Licença devidamente preenchido (modelo SEMMA).
Formulário de enquadramento de atividade (modelo SEMMA) com a coluna DADOS
devidamente preenchida, para possibilitar o cálculo do valor da taxa correspondente ao
licenciamento específico e expedição do Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
Cópia do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao Licenciamento Ambiental
(DAM);
Certidão Negativa de Débitos Municipais – CNDM;
Cópia do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento;
Em caso de se tratar de Sociedade ou do Contrato Social registrado, ou ainda, de Sociedade de
Quotas de responsabilidade Limitada, cópia da Ata da eleição de Última diretoria quando;
Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (registrado no Município onde será
realizada a atividade) ou do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Cópia do documento de Anuência da Prefeitura Municipal quanto à localização do
empreendimento em conformidade com a Legislação Municipal aplicável ao uso e ocupação do
solo;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição
e certificação do órgão de classe, para cada projeto específico, com indicação expressa do
nome, número do registro no órgão de Classe completo e devidamente inscrito no CADASTRO
TÉCNICO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL ‐ CTMA, inclusive telefone.
Relatório de Informações sobre Investimentos Executados (modelo SEMMA) devidamente
preenchido;
Em caso de supressão da vegetação, anuência do instituto de defesa agropecuária e florestal
(IDAF), atendendo ao disposto no artigo 4 º da Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965
(Código Florestal), alterado pela medida provisória (MP) nº 2.080‐60/01.
Original ou cópia da folha da publicação no Diário Oficial do Estado ‐ DIO e em Jornal local ou
de grande circulação do requerimento da respectiva licença ‐ Prazo 15 (quinze) dias após
protocolizar o Requerimento junto ao SEMMA.
Projetos pertinentes a Atividade a ser Licenciada em suas devidas escalas
Plano de Controle Ambiental – PCA;
Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação /arrendamento;
Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, ou Declaração de Firma
Individual;
Cópia da Inscrição Municipal;
Cópia da LP expedida pela SEMMA;
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NÃO
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LICENÇA DE OPERAÇÃO ‐ LO

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

1.10

1.11
1.12

1.13
1.14
2.01
2.02
2.03

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
Ofício em 2 (duas) vias de pedido de anuência constando informações básicas como: Nome ou
razão social do empreendimento, Ramo da atividade, Endereço ( Rua / Av., Número, Bairro,
Telefone, Fax e e‐mail) e Justificativa do pedido de licença.
Requerimento de Licença devidamente preenchido (modelo SEMMA).
Formulário de enquadramento de atividade (modelo SEMMA) com a coluna DADOS
devidamente preenchida, para possibilitar o cálculo do valor da taxa correspondente ao
licenciamento específico e expedição do Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
Cópia do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao Licenciamento Ambiental
(DAM);
Certidão Negativa de Débitos Municipais – CNDM;
Cópia do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento;
Em caso de se tratar de Sociedade ou do Contrato Social registrado, ou ainda, de Sociedade de
Quotas de responsabilidade Limitada, cópia da Ata da eleição de Última diretoria quando;
Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (registrado no Município onde será
realizada a atividade) ou do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Cópia do documento de Anuência da Prefeitura Municipal quanto à localização do
empreendimento em conformidade com a Legislação Municipal aplicável ao uso e ocupação do
solo;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição
e certificação do órgão de classe, para cada projeto específico, com indicação expressa do
nome, número do registro no órgão de Classe completo e devidamente inscrito no CADASTRO
TÉCNICO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL ‐ CTMA, inclusive telefone.
Relatório de Informações sobre Investimentos Executados (modelo SEMMA) devidamente
preenchido;
Em caso de supressão da vegetação, anuência do instituto de defesa agropecuária e florestal
(IDAF), atendendo ao disposto no artigo 4 º da Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965
(Código Florestal), alterado pela medida provisória (MP) nº 2.080‐60/01.
Original ou cópia da folha da publicação no Diário Oficial do Estado ‐ DIO e em Jornal local ou
de grande circulação do requerimento da respectiva licença ‐ Prazo 15 (quinze) dias após
protocolizar o Requerimento junto ao SEMMA.
Projetos pertinentes a Atividade a ser Licenciada em suas devidas escalas
Cópia da Inscrição Municipal;
Cópia da LP e ou LI expedida pela SEMMA;
Atestado de Conclusão e Capacidade Técnica;
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NÃO
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LICENÇA SIMPLIFICADA ‐ LS

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

1.10

1.11
1.12

1.13
1.14
2.01

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
Ofício em 2 (duas) vias de pedido de anuência constando informações básicas como: Nome ou
razão social do empreendimento, Ramo da atividade, Endereço ( Rua / Av., Número, Bairro,
Telefone, Fax e e‐mail) e Justificativa do pedido de licença.
Requerimento de Licença devidamente preenchido (modelo SEMMA).
Formulário de enquadramento de atividade (modelo SEMMA) com a coluna DADOS
devidamente preenchida, para possibilitar o cálculo do valor da taxa correspondente ao
licenciamento específico e expedição do Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
Cópia do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao Licenciamento Ambiental
(DAM);
Certidão Negativa de Débitos Municipais – CNDM;
Cópia do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento;
Em caso de se tratar de Sociedade ou do Contrato Social registrado, ou ainda, de Sociedade de
Quotas de responsabilidade Limitada, cópia da Ata da eleição de Última diretoria quando;
Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (registrado no Município onde será
realizada a atividade) ou do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Cópia do documento de Anuência da Prefeitura Municipal quanto à localização do
empreendimento em conformidade com a Legislação Municipal aplicável ao uso e ocupação do
solo;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição
e certificação do órgão de classe, para cada projeto específico, com indicação expressa do
nome, número do registro no órgão de Classe completo e devidamente inscrito no CADASTRO
TÉCNICO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL ‐ CTMA, inclusive telefone.
Relatório de Informações sobre Investimentos Executados (modelo SEMMA) devidamente
preenchido;
Em caso de supressão da vegetação, anuência do instituto de defesa agropecuária e florestal
(IDAF), atendendo ao disposto no artigo 4 º da Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965
(Código Florestal), alterado pela medida provisória (MP) nº 2.080‐60/01.
Original ou cópia da folha da publicação no Diário Oficial do Estado ‐ DIO e em Jornal local ou
de grande circulação do requerimento da respectiva licença ‐ Prazo 15 (quinze) dias após
protocolizar o Requerimento junto ao SEMMA.
Projetos pertinentes a Atividade a ser Licenciada em suas devidas escalas
Formulário de Caracterização do Empreendimento.
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NÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
LISTA DE DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL
LICENÇA AMBIENTAL DE REGULARIZAÇÃO ‐ LAR

1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09

1.10

1.11
1.12

1.13
1.14
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA
Ofício em 2 (duas) vias de pedido de anuência constando informações básicas como: Nome ou
razão social do empreendimento, Ramo da atividade, Endereço ( Rua / Av., Número, Bairro,
Telefone, Fax e e‐mail) e Justificativa do pedido de licença.
Requerimento de Licença devidamente preenchido (modelo SEMMA).
Formulário de enquadramento de atividade (modelo SEMMA) com a coluna DADOS
devidamente preenchida, para possibilitar o cálculo do valor da taxa correspondente ao
licenciamento específico e expedição do Documento de Arrecadação Municipal – DAM.
Cópia do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao Licenciamento Ambiental
(DAM);
Certidão Negativa de Débitos Municipais – CNDM;
Cópia do documento de identidade do representante legal que assinar o requerimento;
Em caso de se tratar de Sociedade ou do Contrato Social registrado, ou ainda, de Sociedade de
Quotas de responsabilidade Limitada, cópia da Ata da eleição de Última diretoria quando;
Cópia do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (registrado no Município onde será
realizada a atividade) ou do Cadastro de Pessoa Física – CPF;
Cópia do documento de Anuência da Prefeitura Municipal quanto à localização do
empreendimento em conformidade com a Legislação Municipal aplicável ao uso e ocupação do
solo;
Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional subscrito com atribuição
e certificação do órgão de classe, para cada projeto específico, com indicação expressa do
nome, número do registro no órgão de Classe completo e devidamente inscrito no CADASTRO
TÉCNICO MUNICIPAL DE DEFESA AMBIENTAL ‐ CTMA, inclusive telefone.
Relatório de Informações sobre Investimentos Executados (modelo SEMMA) devidamente
preenchido;
Em caso de supressão da vegetação, anuência do instituto de defesa agropecuária e florestal
(IDAF), atendendo ao disposto no artigo 4 º da Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965
(Código Florestal), alterado pela medida provisória (MP) nº 2.080‐60/01.
Original ou cópia da folha da publicação no Diário Oficial do Estado ‐ DIO e em Jornal local ou
de grande circulação do requerimento da respectiva licença ‐ Prazo 15 (quinze) dias após
protocolizar o Requerimento junto ao SEMMA.
Projetos pertinentes a Atividade a ser Licenciada em suas devidas escalas
Relatório Técnico Ambiental Prévio – RETAP (Anexo XIII, Decreto Municipal nº 3.865/11)
Plano de Controle Ambiental – PCA;
Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação /arrendamento;
Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, ou Declaração de Firma
Individual;
Cópia da Inscrição Municipal;
Atestado de Conclusão e Capacidade Técnica;
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NÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTANHA
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LISTA DE DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL

ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA ATIVIDADE DE LOTEAMENTO
LICENÇA PRÉVIA
Carta de Viabilidade de Abastecimento de água;
Carta de Viabilidade de Esgotamento sanitário;

LICENÇA DE INSTALAÇÃO
Projeto de Terraplanagem, se houver;
Projeto de Abastecimento de água aprovado pela concessionária;
Projeto de Implantação de Energia Elétrica, aprovado pela concessionária;
Projeto de Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, aprovado pela concessionária;
Projeto de Drenagem Pluvial;
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