
 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

Rua Paschoal Marquez, 120 – CEP: 29620-000 – Itarana – ES – Telefone: (27) 3720-1666 
 

CONSULTA PRÉVIA DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

DADOS DO INTERESSADO 

Nome/ Razão Social:  

CPF/CNPJ: RG/ Inscrição Estadual: 

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Município: 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 

Bairro: CEP: 

Município: 

Ponto de Referência: 

DADOS DA ATIVIDADE 

Código da atividade a ser dispensada: 

Fase da atividade: ( (  ) a instalar ( ) instalada / Ano de instalação: 

Coordenada da atividade - UTM (WGS 84) E: N: 

REPRESENTANTES LEGAIS DA EMPRESA 

Nome 1: CPF/CNPJ: 

*Nome 2: *CPF/CNPJ: 

Telefone: 

Email: 

Município: 

Obs: Campos marcados com “*” não são de preenchimento obrigatório. 

 

DECLARO QUE LI TODO O DOCUMENTO E QUE O DESCRITO NO MESMO É A EXPRESSÃO DA 

VERDADE, SOB AS PENAS LEGAIS POR OMISSÃO OU FALSA 

 

 

    

Local 

 

 

/ /  

 

 

 

  

 

 Responsável pela atividade 

PARA USO EXCLUSIVO DA SEMAMA 

 

 

    

 

Local 

 

 

/ /  

 

 

 

 

Assinatura e carimbo do representante da 

SEMAMA 

 

     Esta Declaração deverá estar acompanhado pelo Termo Ambiental



 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

 

Rua Paschoal Marquez, 120 – CEP: 29620-000 – Itarana – ES – Telefone: (27) 3720-1666 
 

 

 

 

TERMO AMBIENTAL 

 

 

O proprietário/representante legal do empreendimento identificado na declaração que 

acompanha este documento vem requerer análise quanto à possibilidade de Dispensa de 

Licenciamento Ambiental para a atividade de (descrever todas as atividades realizadas no 

empreendimento, incluindo as atividades de apoio, como pátio de estocagem, oficina 

de manutenção, área de lavagem de veículos automotivos entre outras), abaixo 

caracterizada: 

 

 

- Características da(s) atividade(s): (descrever as características da(s) área(s) onde a(s) 

atividade(s) é(são) realizada(s), tais como, áreas providas de piso impermeabilizado, 

cobertura, sistema de contenção, área a céu aberto, galpão fechado e/ou outras); 

 

 

- Geração dos seguintes impactos ambientais: (descrever os tipos de efluentes líquidos, 

resíduos sólidos e emissões atmosféricas gerados no empreendimento); 

 

 

- Medidas de controle ambientais: (descrever aqui todas as medidas de controle 

ambientais adotadas no empreendimento, tais como, sistema fossa-filtro, baias de 

armazenamento de resíduos sólidos, cabine de pintura e/ou outras). 

 

 

Juntamente com as informações acima, segue em anexo a planta de localização do 

empreendimento, contendo a poligonal da área do empreendimento/atividade, sobreposta à 

imagem  aérea, identificando os recursos hídricos, áreas de preservação permanente, 

unidades de conservação e demais áreas ambientais sensíveis adjacentes. 

 

 

 

(Local)  , (Data)  /      _ /  _ 

 

 

 

(Assinatura)  _ 

 

Nome do Responsável pela Atividade 
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