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Carta de Serviço ao Cidadão Meio Ambiente

INFORMAÇÕES DO SERVIÇO PODA E CORTE

 Usuário: Munícipes, Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Profissionais da área

 Descrição: é obrigatória a obtenção de manifestação para a realização de intervenção,
manutenção arbórea, estando elas em áreas internas, públicas ou privadas. Essa
manifestação deve ser emitida pela SEMMA. Após a manifestação da SEMMA, se a
árvore estiver em via pública o processo é encaminhado à Equipe de sevidores
especializados que realizam o serviço. Sendo que, uma vez autorizada a manutenção
arbórea de uma espécie é sugerido o plantio de uma nova espécie no local. Caso o
exemplar arbóreo se encontrar em área privada, é dada ciência ao requerente para a
retirada da manifestação.

 Legislação: Lei Federal Nº 11.428 de 22 de Dezembro de 2006

 Onde solicitar: Somente presencial e via telefone: é necessário para a abertura de um
requerimento devidamente preenchido com os dados do requerente, sendo o mesmo
realizado na Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Endereço: Rua Joaquim Daher
Rocha, Nº1293, Bairro Ascensão. Telefone (27) 3772-5134.

 Exigências do serviço/Documentações:

Documentos Necessários para Poda e Corte de Árvores Área Pública
·Formulário "Requerimento" devidamente preenchido.

Documentos Necessários para Corte de Árvores Área Particular (Árvores)
·Formulário "Requerimento" devidamente preenchido

 Órgão/unidade responsável: SEMMA

 Contato:372-5134- email: meioambiente@novavenecia.es.gov.br
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INFORMAÇÕES DO SERVIÇO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

 Usuário: Munícipes, Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Profissionais da área

 Descrição: o licencimento ambiental é de suma importância para o
desenvolvimento das atividades do município, é necessária a realização do requerimento
devidamente protocolado na SEMMA, para a então análise da documentação, vistoria,
emissão da licença e acompanhamento do processo. Sendo executados pelos Analistas
Ambientais onde os mesmos realizam a execução.

 Legislação: Lei Municipal Nº 3.181 de 27 de julho de 2012; Instrução Normativa Nº
001/2017 – Licenciamento Ordinário; Instrução Normativa Nº 002/2017 – Licenciamento
Simplificado; Instrução Normativa Nº 003/2017 – Dispensa de Licenciamento.

 Onde solicitar: Somente presencial: é necessário para abertura de processo
administrativo apresentar o requerimento devidamente preenchido, com a documentação
exigida diretamente no protocolo da SEMMA. Endereço: Rua Joaquim Daher Rocha,
Nº1293, Bairro Ascensão.

 Exigências do serviço/Documentações:

 Documentos Necessários para protocolo do Pedido de Licenciamento ambiental
ordinário:

 ·Formulário "Requerimento" (Modelo SEMMA) devidamente preenchido, assinado
https://www.novavenecia.es.gov.br/downloads/licenciamentogeral/FORMULARIO%
20REQUERIMENTO%20GERAL.doc

 ·Formulário de Enquadramento de Atividade (Modelo SEMMA), solicitação por e-
mail: meioambiente@novavenecia.es.gov.br.

 ·Copia do documento de identidade e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do
empreendedor.

 ·Certidão Negativa de Débitos Municipais (CNDM) referente ao empreendedor
quando se tratar de pessoa física e ao empreendimento quando se tratar de pessoa
jurídica

 ·Certidão Negativa de Débitos Ambientais Municipais (CNDAM).
 Cópia da Ata da eleição da última diretoria, quando se tratar de Sociedade; ou,

Contrato Social registrado, quando se tratar de Sociedade de Quotas de
Responsabilidade Limitada; ou, Requerimento do Empresário; ou, outro documento
de igual valor que venha a substituir, desde que com aval da SEMMA.
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 Documento que comprove a legalidade do uso da área para a instalação do
empreendimento, podendo ser apresentado (a): Cópia autenticada da escritura do
imóvel em nome do empreendedor ou do empreendimento, registrada em cartório;
ou Contrato de Locação juntamente com a cópia da escritura do Imóvel e
autorização do locador para o desenvolvimento da atividade no referido imóvel; ou,
Contrato de Comodato juntamente com Escritura do Imóvel e autorização do
comodante para o desenvolvimento da atividade no referido imóvel.

 Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) do empreendimento.
 Cópia do Auto de Constatação lavrado pela fiscalização ambiental. (QUANDO

COUBER)
 Anuência quanto ao uso e ocupação do solo emitida pela Secretaria Municipal de

Obras
 Plano de Controle Ambiental – PCA conforme termo de referência do anexo III da

Instrução Normativa N.º 001/2017, devidamente preenchido munido de anotação
de responsabilidade técnica- ART.

 FORMULARIO DE REQUERIMENTO SIMPLIFICADO
https://www.novavenecia.es.gov.br/ambiental/

 TERMO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
SIMPLIFICADOhttps://www.novavenecia.es.gov.br/ambiental/

 Órgão/unidade responsável: SEMMA

 Contato: 372-5134- e-mail: meioambiente@novavenecia.es.gov.br
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