
DECLARAÇÃO DE ISENÇÃO 

Declaração de Isenção: Instrumento que declara que uma atividade está 
desobrigada do licenciamento ambiental, por não constar no rol de atividades 
passíveis de licenciamento da Lei Municipal nº 1068/2020.

LISTA DE DOCUMENTAÇÃO
Comprovante de residência - em nome do representante legal, expedido nos últimos 60 dias 

(contas de água, luz ou telefone, entre outros, com exceção de faturas de cartão de crédito). 

Observação: caso o comprovante de residência não esteja em nome do interessado apresentar

declaração assinada pelo titular do comprovante de residência atestando o domicílio.

Documento que comprove a condição de beneficiário do Programa Nacional de Fortalecimento 

da Agricultura Familiar – PRONAF.

Registro no CAR Para empreendimentos localizados em imóveis rurais  (zona rural), 

apresentar recibo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural - CAR (www.car.gov.br). 

Caso o recibo já tenha sido apresentado, favor apresentar a cópia.

Ofício informando o motivo da solicitação da declaração. O interessado deverá descrever em 

detalhes a atividade para a qual está solicitando a isenção.

No caso de equipamentos descrever quais equipamentos serão adquiridos.

Pagamento do custo do serviço - por meio de Documento de Arrecadação Municipal – DAM,

que será emitido após análise da documentação elencada no checklist específico da 

atividade/empreendimento apresentada na data do agendamento.

Para entes/órgão públicos, apresentar comprovante de inscrição no CNPJ atualizado; portaria

de nomeação do(s) dirigente(s) do órgão OU ata de posse; documento de identidade do(s) 

dirigente(s) (RG e CPF); lei de criação do órgão atualizada.

Para Pessoa Física - Cadastro de Pessoa Física (CPF) e documento de identificação com foto

(RG, CNH, OAB, CREA, etc);

Para Pessoa Jurídica - Cópia da Identificação de Pessoa Jurídica (CNPJ) atualizado; Cópia do 

Contrato Social acompanhado do último aditivo bem como o aditivo que nomeia o administrador 

da empresa (caso tenha havido mudança) ou Cópia do Estatuto Social acompanhado da ATA 

da Assembleia  que  nomeia  o  administrador  da  empresa  ou  Cópia  do  Requerimento  de 

empresário individual.

OBS.: Para as empresas que procederam com a mudança da Razão Social, apresentar cópia do

aditivo referente à mudança).

Requerimento Preenchido (2 vias) e assinado pelo representante legal do 

empreendimento, Conforme contrato social ou estatuto , ou o seu procurador, mediante 

apresentação de instrumento procuratório acompanhado do documento de identificação com 

foto (RG,CNH,OAB,CREA etc.) do outorgante e do Outorgado.

Observação: As cópias dos documentos devem ser autenticadas em cartório ou pelo protocolo do IMAP, mediante a apresentação dos 

originais;

(1) Durante a análise do processo, poderão ser solicitadas outras informações e/ou estudos específicos, caso o setor técnico julgue necessário.


