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LISTAGEM DE DOCUMENTOS PARA REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO  

  

1. Formulário de enquadramento, devidamente preenchido.  

2. Formulário de requerimento de licença simplificada.  

3. Formulário de Caracterização do Empreendimento.  

4. Termo de Responsabilidade Ambiental (empreendedor) com assinaturas reconhecidas em 

cartório.  

5. Termo de Responsabilidade Ambiental (responsável técnico) com assinaturas reconhecidas em 

cartório.  

6. Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (original e cópia ou cópia autenticada) do 

responsável técnico pelo preenchimento do formulário. No preenchimento da ART, no campo 

disponível para descrição do serviço contratado, deverá constar menção explícita à: “Execução 

e/ou adaptação dos projetos referentes ao controle ambiental (inclusive planos de manutenção 

das instalações e dos sistemas de controle) e dos Planos de Gerenciamento de Resíduos.”  

7. Cópia do comprovante de pagamento da taxa correspondente ao Licenciamento Ambiental 

(DAM);  

8. Cópia autenticada do documento de identidade do representante legal que assinar o 

requerimento.  

9. Cópia autenticada do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou do Cadastro de Pessoa 

Física – CPF;  

10. Cópia do requerimento ou da certidão de dispensa ou portaria de outorga, se aplicável ao 

empreendimento.  

11. Certidão Negativa de Débitos Municipais.  

12. Original e cópia ou cópia autenticada da anuência do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 

(IDAF), no caso de supressão de vegetação, atendendo ao disposto na Lei Federal nº 12.651/2012 

(Código Florestal) e Lei Estadual nº. 5.361/96.  
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13. Original e cópia ou cópia autenticada da anuência do órgão gestor, em caso de empreendimentos 

instalados ou a se instalar em Unidade de Conservação (UC) ou em sua zona de amortecimento.  

14. Procuração com firma reconhecida do Representante Legal ao Responsável Técnico para 

cumprimento das pendencias acerca do processo de licenciamento quando solicitadas pelo 

Consórcio Público Rio Guandu, IN SMA 01/2021 – Sistema de Meio Ambiente. (OBS: procuração 

deverá acompanhar documentos pessoais RG/CPF/CARTEIRINHA DO CONSELHO do responsável 

técnico e assinatura de ambas as partes). 

15. Declaração do Termo de Consentimento da Lei de Proteção de Dados Pessoais Lei Nº 

13.709/2018, Responsável Legal e Responsável Ténico. 

16. Cópia da ata de eleição de última diretoria quando se tratar de Sociedade ou do Contrato Social 

registrado quando se tratar de Sociedade de Quotas de responsabilidade limitada e última 

alteração contratual (atos constitutivos da empresa), no caso e pessoa jurídica.  

17. Demais projetos pertinentes, caso necessário, com ART de elaboração.   


