Análise Prévia de Processos de Licenciamento Ambiental Simplificado
USO EXCLUSIVO DA SEMMA

Requerente:
Tipologia do empreendimento ou atividade:
Responsável: Análise Prévia:
Peq
Porte:
Mi
Item
Documentos Necessários
Gr
Licença Ambiental Simplificada - LAS
1
Comprovante de regularidade
de CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física) do requerente;
______/______/________
2
3

11

Contrato social ou ata de eleição (pessoas jurídicas ou sociedades) do requerente;
Documento de Identificação, CPF, procuração (se necessário) e comprovante de residência do representante;
Documento de comprovação da propriedade, posse e autorização de uso do imóvel (escritura, contrato de locação
válido, termo de posse ou documento equivalente);
Certidão negativa de débitos tributários e Certidão negativa de débitos mobiliários;
Atestado de Viabilidade Técnica ou ligação do empreendimento ao sistema de esgotamento sanitário local emitido
pela concessionária Responsável – DESO;
Certidão de Conformidade de Uso e Ocupação do Solo ou Alvara de Funcionamento quando for o caso.
Planta de Situação do imóvel, contendo recuos, número de pavimentos, área total ocupada, construída e permeável e
os esquemas de localização, com ART;
Projeto com Sistema de Tratamento de Efluentes adotado, planta baixa, corte e o memorial de cálculo (Para
empreendimentos com inviabilidade técnica de interligação na rede de esgotamento sanitária pública), com ART;
Memorial Descritivo, contendo identificação do empreendimento, caracterização do terreno e do seu entorno,
caracterização das atividades e dos impactos ambientais, de acordo com o roteiro em anexo;
No caso de comercialização de madeira apresentar o DOF expedido pelo IBAMA;

12

Outorga de água ( SRH ou ANA ), ou outorga para lançamento de efluentes (SRH ou ANA), quando couber;

4
5
6
7
8
9
10

√

ART ou RRT do Responsável Técnico específico para o Licenciamento Ambiental Simplificado perante a Prefeitura
Municipal de Nossa Senhora do Socorro;
14
Apresentar PGIRS com a respectiva ART do responsável técnico;
15
Apresentar PGRCC com a respectiva ART do responsável técnico;
16
Apresentar PGRSS com a respectiva ART do responsável técnico;
17
Projeto com Sistema Separador água e óleo;
Apresentar Laudo de Ruído Ambiental com Art do Resp. Técnico, caso exista fonte de poluição sonora gerada pelo
18
empreendimento.
19
Apresentar Projeto acústico do empreendimento caso exista fonte de poluição sonora com a respectiva ART.
OBSERVAÇÕES
Nota 1: Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão ser autenticados ou acompanhados do documento original,
para conferência pelo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.
Nota 2: O pagamento da taxa da LAS deverá ser feito como pré-requisito para análise do processo, mediante anexação no momento
do protocolo inicial do processo junto a SEMMA, de cópia do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) da referida taxa
devidamente paga;
Nota 3: Durante o preenchimento do RCE, abaixo, verificar a necessidade de anexação de outros documentos;
Nota 4: Poderão ser exigidos documentos complementares para a análise do processo a critério do Poder Público.
Nota 5: Apresentar em arquivo digital toda documentação.
DECLARAÇÃO
13

Declaro, para os devidos fins, que entreguei à SEMMA os documentos requeridos e acima assinalados.
__________________, ____ de ____________ de _____.
_________________________________________
Nome por extenso do representante legal

__________________________________
Assinatura

ESPAÇO RESERVADO PARA SEMMA: Protocolo
Data:
_____/_____/____.

Nº do Processo:

Assinatura:

