Prefeitura Municipal de Nossa Senhora do Socorro
Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA)
Diretoria de Licenciamento (DILIC)

Requerimento de Certificado de Dispensa de Licença Ambiental (CDLA)
Data:
Requerente
Nome / Razão social:
CPF / CNPJ:

Telefone / e-mail:

Endereço:
Representante
Nome:
CPF:

Telefone / e-mail:

Endereço:
Empreendimento
Nome / Atividade:
Endereço:

Declaro estar ciente da necessidade da apresentação dos documentos abaixo solicitados para obtenção da Certificado de
Dispensa de Licença Ambiental (CDLA), junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Nossa Senhora do Socorro.
Documentos necessários (cópias a serem anexadas a este formulário)

1. Comprovante de regularidade de CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física) do requerente;
2. Documento de Identificação, CPF, procuração (quando necessário) e comprovante de residência do representante;
3. Documento de comprovação da propriedade, posse e autorização de uso do imóvel (escritura, contrato de locação válido,
termo de posse ou documento equivalente);
4. Documento de concessionária local (DESO ou outra) atestando a interligação com rede de esgotamento sanitário no
local;
5. Certidão negativa de tributos do imóvel;
6. Planta de localização com indicações precisas de como chegar ao empreendimento.
Requerimento para

( ) Certificado de Dispensa de Licença ( ) Renovação de CDL ( ) 2ª Via de Dispensa de Licença:
Observações:
1. O pagamento da taxa de emissão de CDLA deverá ser feito no momento de retirada do documento junto a SEMMA,
mediante anexação ao processo de cópia do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) da referida taxa devidamente
paga.
2. Poderão ser exigidos outros documentos que se façam necessários à análise do processo a critério do Poder Público.
3. O parecer decorrente da vistoria poderá indicar o enquadramento do empreendimento no Licenciamento Simplificado ou
Ordinário, implicando no arquivamento deste processo sem a emissão de CDLA.

Requerente ou Representante

SEMMA: Avenida Coletora A, 1265, Marcos Freire I, Nossa Senhora do Socorro, Sergipe. Tel: 79 3256 6780
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