
 
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 

- SMAMA 

 

A Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente promove o 
desenvolvimento rural, fortalecendo a agricultura sustentável, 

permitindo a melhoria das condições de vida e trabalho dos homens e 
das mulheres do campo, tanto nos aspectos econômicos quanto 

sociais, culturais e ambientais. Entre as suas ações estão: Incentivo à 
agricultura familiar; Promover assistência técnica e extensão rural para 

qualificar os produtores rurais e potencializar as suas formas de cultivo, 
ao mesmo tempo em que os habilite para pleitear financiamentos para 

sua produção; Administrar a construção e a conservação de obras 
públicas, estradas, aguadas, barragens e sistemas simplificados de 

captação de água, sob a orientação técnica, controle e fiscalização da 
Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Infraestrutura Urbana; 

Assegurar a execução e a manutenção dos serviços básicos dos 

distritos, povoados e comunidades; Acompanhar as atividades 
executadas nas comunidades por outros órgãos da Administração 

Municipal; Administrar os equipamentos agropecuários do Município; 
Promover a articulação dos diversos segmentos da sociedade, que 

mantenha relação com os problemas rurais, para formular políticas de 
interesse comum, incentivando o cooperativismo e o associativismo. 

E-mail corporativo: pmcc.agricultura@gmail.com  e 

licenciamentopmcc@gmail.com  

 
Endereço: Rua Joaquim Cornélio Filho, Centro, (Prédio do Sindicato 

Rural)   
Telefone: (28) 3547-1962 

Horário de atendimento: 7h às 13h  
 

Departamentos e/ou Setores vinculados 

 
Unidade Municipal de Cadastro/ITR e INCRA 

Tel: (28) 3547-1962 
e-mail: pmcc.agricultura@gmail.com 
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Serviço de Inspeção Municipal 

Tel: (28) 3547-1962 

Email: pmcc.sim@gmail.com 
 

 

SERVIÇOS PRESTADOS   
 

Como e Onde solicitar: todos os serviços abaixo listados podem ser 
solicitados no protocolo geral da Prefeitura, situado na Avenida José 

Grilo, n. 426, Centro ou através do governo digital, acessando 

https://conceicaodocastelo.essencialbpms.com.br/governo-
digital.html#!/portal  

 
1 - Solicitação de dispensa de Licenciamento Ambiental Geral 

 
Requerimento de Dispensa de Licenciamento Geral 

Cópia da documentação do terreno onde a atividade será instalada 
Cópia simples do CPF do representante legal ou do procurador 

Cópia simples da identidade do representante legal ou do procurador 
Certificado de Cadastro do Imóvel Rural – CCIR (opcional) 

Cópia da Procuração (opcional)  
Cópia do CNPJ (opcional)  

 
2 - Solicitação de Poda de Árvore 

 

Requerimento de Corte e Poda de Árvore 
Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Cópia da escritura ou recibo de compra e venda do imóvel 
Autorização do proprietário (para casos em que o requerente não for o 

proprietário) 
 

3 - Solicitação de Declaração de Anuência Geral 
 

Requerimento para Declaração de Anuência Geral 
Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Cópia do alvará de funcionamento da prefeitura 
Cópia da escritura ou recibo de compra e venda do imóvel 

Anuência do proprietário do imóvel para execução das atividades 
(opcional) 
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Cópia do CNPJ (opcional) 

Cópia do contrato social (opcional) 

 
4 - Solicitação de Limpeza de Represa 

 
Requerimento geral 

Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 
Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 

Dispensa de Licença Ambiental 
 

5 - Solicitação de Limpeza de Dreno 
 

Requerimento geral 
Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 
Dispensa de Licença Ambiental 

 

6 - Solicitação de Plantio 
 

Requerimento geral 
Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 
 

7 - Solicitação de Limpeza de Curso Hídrico 
 

Requerimento geral 
Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 
 

8 - Solicitação de Gradear 
 

Requerimento geral 

Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 
Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 

 
9 - Solicitação para fazer Silo 

 
Requerimento geral 

Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 



 
 

Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 

 

10 - Solicitação de Caminhão 
 

Requerimento geral 
Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 
 

11 - Solicitação de Aterro – Terraplanagem 
 

Requerimento geral 
Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 
Dispensa de Licença Ambiental 

 
12 - Solicitação de Aração 

 

Requerimento geral 
Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 
 

13 - Solicitação de Abertura – Reabertura de Carreadores 
 

Requerimento geral 
Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 
Dispensa de Licença Ambiental 

 
14 - Solicitação Diversas – S.I.M (serviços de inspeção municipal) 

 
Requerimento geral 

Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 
 

15 - Solicitação de Registro de Produtos 
 

Requerimento geral 
Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 

Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 



 
 

 

 

16 - Solicitação de Aprovação de Programa de Boas Práticas de 
Fabricação 

 
Requerimento geral 

Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 
Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 

 
17 - Solicitação de Registro de Estabelecimento 

 
Requerimento para registro de estabelecimento 

Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 
Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 

Licença Ambiental 
 

18 - Solicitação de Construção ou Reforma 

 
Requerimento para registro geral 

Cópia dos documentos pessoais (CPF ou RG) 
Inscrição Estadual ou Nota de Produtor 

Licença Ambiental 
 

19 - Solicitação de Dispensa de Terraplanagem e Estradas 
 

Requerimento de Dispensa de Terraplanagem e Estradas 
Cópia simples da identidade do representante legal ou do procurador 

Cópia simples do CPF do representante legal ou do procurador; 
Contrato de aluguel (para as atividades desenvolvidas em pontos 

alugados - opcional) 
Cópia simples do projeto de construção (para os casos de construção 

em lotes urbanos – opcional) 

Cópia simples do alvará de construção (para os casos de construção 
em lotes urbanos – opcional) 

Cópia simples do laudo de diretrizes florestais (Ou autorização para 
corte emitido pelo órgão ambiental competente, caso haja necessidade 

de supressão florestal - opcional) 



 
 

Descrição das medidas de controle e prevenção de erosão (a serem 

tomadas de forma a garantir a estabilidade dos taludes do cronograma 

de execução) 
Declaração de anuência do proprietário da área de bota-fora (quando 

houver áreas de terceiros – opcional) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 
 
 
 


