
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Alexandre – FONE: (34) 3251-8529 

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
POSSUEM CÓDIGO LISTADO NA DN 213/2017 E 217/2017

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

 Requerimento – Licenciamento Am
(ANEXO);   

 FCE preenchido, impresso e assinado, sendo necessário preencher a seguinte planilha: 
TELA 10 (Módulo 5: Declaração de Dispensa de

 Cópia dos documentos pessoais do requerente;

 Cópia do cartão CNPJ e última alteração do contrato social, se pessoa jurídica;  

 Se pessoa jurídica, anexar também cópia dos documentos pessoais do responsável legal;  

 Procuração com firma reconhecida, em caso de o processo ser formalizado por 
(MODELO); 

 

COMO PROCEDER:   

Toda a documentação deverá ser protocolada presencialmente na Se
Ambiente e Pesca, localizado na 
Santa Vitória-MG. Após efetuar o protocolo, 
emitida e enviada para o email citado no requerimento.

 

Guarde o n° do protocolo do processo para facilitar a localização.

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

MEIO AMBIENTE E PESCA DE SANTA VITÓRIA:End. Rua Horácio Marques Nº. 04 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES QUE NÃO 
POSSUEM CÓDIGO LISTADO NA DN 213/2017 E 217/2017

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS: 

Licenciamento Ambiental, devidamente preenchido e assinado 

FCE preenchido, impresso e assinado, sendo necessário preencher a seguinte planilha: 
Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental);  

Cópia dos documentos pessoais do requerente;   

Cópia do cartão CNPJ e última alteração do contrato social, se pessoa jurídica;  

Se pessoa jurídica, anexar também cópia dos documentos pessoais do responsável legal;  

com firma reconhecida, em caso de o processo ser formalizado por 

Toda a documentação deverá ser protocolada presencialmente na Secretaria
, localizado na Rua Horácio Marques, n° 04, Bairro Dom Alexandre

efetuar o protocolo, a guia municipal de expediente será 
emitida e enviada para o email citado no requerimento.    

ATENÇÃO 

Guarde o n° do protocolo do processo para facilitar a localização.

REFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA 
mbiente e Pesca 

Horácio Marques Nº. 04 – Bairro Dom 

PARA ATIVIDADES QUE NÃO 
POSSUEM CÓDIGO LISTADO NA DN 213/2017 E 217/2017 

biental, devidamente preenchido e assinado 

FCE preenchido, impresso e assinado, sendo necessário preencher a seguinte planilha: 
Licenciamento Ambiental);   

Cópia do cartão CNPJ e última alteração do contrato social, se pessoa jurídica;   

Se pessoa jurídica, anexar também cópia dos documentos pessoais do responsável legal;   

com firma reconhecida, em caso de o processo ser formalizado por terceiros 

cretaria de Meio 
Bairro Dom Alexandre, 

a guia municipal de expediente será 

Guarde o n° do protocolo do processo para facilitar a localização. 


