PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO
DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMUR

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS - ANÁLISE AMBIENTAL
Atividade / Empreendimento: Todos dispensados de licenciamento ambiental.
Tipo: Análise Ambiental.
1.

Requerimento de Licença, modelo SEMUR;

2. Identiﬁcação do empreendedor, documentos da Pessoa Física ou Jurídica;
3. Certidão Negativa de Débitos com o Município – CND;
4. Certidão Negativa de Débito Ambiental com o Município – CNDA;
5. Título de propriedade do imóvel, escritura ou documento similar;
6. Certidão de uso e ocupação do solo, expedida há, no máximo, 01 ano da data de
apresentação;
7. Declaração da atividade pretendida, caso o uso não seja residencial;
8. Levantamento topográﬁco planialtimétrico georreferenciado, na base Datum
SIRGAS2000, com respectivo memorial descritivo e ART. Apresentar 01 via impressa e
01 via em meio digital. Apenas para terrenos acima de 500,00m².
9. Projeto arquitetônico e/ou urbanístico com memorial descritivo e ART. Apresentar 02*
vias impressas e 01 via em meio digital;
10. Projeto de abastecimento de água contendo a origem do fornecimento, o
dimensionamento e localização da reserva, e a distribuição, com memorial descritivo, de
cálculo e ART, de projeto e execução. Apresentar 02* vias impressas;
11. Projeto de esgotamento sanitário contendo as redes de coleta e tratamento, e a
destinação ﬁnal, com memorial descritivo, de cálculo e ART, de projeto e execução.
Apresentar 02* vias impressas;
12. Projeto de drenagem de águas pluviais contendo a rede de coleta e dispositivos de
inﬁltração, com memorial descritivo, de cálculo e ART, de projeto e execução. Apresentar
02* vias impressas;
13. Termo de compromisso, modelo padrão, assinado com a SEMUR, para o
acondicionamento e destinação adequada dos resíduos da construção civil, realizado
por empresa licenciada ambientalmente;
14. Nos casos em que se utilize a taxa de inﬁltração acima de 70L/m² dia, deverá ser
apresentado relatório de ensaio de absorção do solo e nível do lençol freático com
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respectiva ART. Apresentar 01 via impressa.
15. Caso o empreendedor necessite de um documento formal de Dispensa de Licença,
solicitar a parte. * A critério do empreendedor, poderá ser apresentada apenas 01 via do
projeto para análise. Após a fase de análise, para a conclusão do processo, serão
necessárias as 02 vias, que receberão o carimbo de visto do analista. Devendo uma ser
anexada ao processo e a outra ser devolvida ao empreendedor.

OBSERVAÇÕES
•

Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão estar legíveis, serem
autenticados ou acompanhados do documento original, para simples conferência pela
SEMUR.

•

Dependendo do tipo, do porte, da localização e do potencial de impacto do
empreendimento, a qualquer momento da análise, a SEMUR poderá solicitar outros
documentos e/ou informações.

