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

REQUERIMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA
N° do Protocolo:
Data:
Venho, através deste requerimento e nos termos da lei, solicitar, perante a Prefeitura Municipal de Nossa
Senhora do Socorro, Regularização Ambiental do meu empreendimento, de acordo com os dados apresentados
abaixo:
Requerente
Nome / Razão social:
CPF / CNPJ:

Inscrição estadual:

Endereço:
Telefone / e-mail
Representante
Nome:
CPF:

Telefone / e-mail:

Endereço:
Responsável Técnico
Nome:
Profissão:

CPF:

Reg. Profissional:

ART / RRT:
Empreendimento Sujeito a Regularização Ambiental

Nome / Atividade:
Endereço:
Fase (construção, operação, reforma, ampliação, demolição):
O Empreendimento possui Licença Anterior ou Processo tramitando no SEMMA
( )Não existe licença ou processo
( )Sim especificar:

( ) Processo Nº :

Validade: ____/____/_____

( )Licença Ambiental Simplificada Nº :

A Empresa possui pendência ambiental junto ao SEMMA

( ) Notificação n°:

(

) Auto de Infração n°:

Requerimento para:

( ) Licença Ambiental Simplificada
( ) Renovação de Licença ( ) 2ª Via de Licença Ambiental Simplificada
( ) Ateração de Titularidade de Licença Ambiental Simplificada
OBS: Caso seja renovação de licença apresentar a cópia da mesma, e as evidências do cumprimento das condicionantes
estabelecidas na última licença.
Declaro que são verdadeiras as informações constantes deste requerimento e de seus anexos e comprometo-me a apresentar, dentro dos
prazos estabelecidos, a documentação e as informações complementares que vierem a ser exigidas pelo Semma, sob pena de
arquivamento do processo e perda de qualquer direito sobre os pagamentos efetuados, sujeitando-me, ainda, às medidas legais cabíveis.
Declaro, ainda, que qualquer ação junto ao processo formado somente poderá ser realizada por mim ou por meu representante legal.

________________________________________
Responsável Técnico

___________________________________________
Representante Legal

ATENÇÃO: Este documento deverá ter a firma dos signatários reconhecida em cartório

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