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DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA SOLICITAÇÃO  

DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL

 

Documentos apresentados SIM NÃO

Formulário  requerimento  Padrão  DAAE  (disponível  no  site
www.daaeararaquara.com.br)

Formulário denominado "Solicitação de Certificado de Dispensa de Licença"

Contrato Social atualizado

Declaração assinada pelo proprietário/responsável do empreendimento descrevendo
as atividades realizadas no local (com cópia RG e CPF do proprietário/responsável)

ou

Declaração de que as atividades são exercidas em locais devidamente licenciados

Procuração,  quando  for  o  caso  (acompanhando  de  cópia  do  RG  e  CPF  do
proprietário)

Cópia da conta de água do imóvel fornecida pelo DAAE

Comprovante de pagamento da Taxa de análise do processo

Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:
a) Cópia do Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado (JUCESP);
b) Declaração de ME/EPP/MEI; 
c) Cópia da Comprovação de Optante pelo Simples Nacional (quando couber);
d) Declaração de ME/EPP

Para Micro Empreendedores Individuais:
a) Comprovante de inscrição e situação cadastral;
b) RG, CPF e comprovante de endereço;
c) Declaração de MEI

Observações:

1. O Processo só será analisado após a entrega de todos os documentos acima relacionados, sendo que a contagem do prazo
estabelecido pela legislação vigente para manifestação do DAAE, só terá início após a entrega de todas as complementações.

2. O DAAE se reserva o direito de exigir complementação de informações a qualquer momento da análise do processo.

3. Nos casos em que se exigir EAS, RAP ou EIA, deverá ser apresentada documentação complementar. 

Salientamos que a solicitação desta Licença ficará arquivada até a apresentação do(s) documento(s) faltante(s) ou
até completar o prazo de 120 (cento e vinte) dias,  estabelecidos no artigo 10º e seus parágrafos do Decreto
Estadual  47400/02,  que  regulamenta  dispositivos  da  Lei  Estadual  9509/97.  Expirado  este  prazo  e  não
apresentado(s) todo(s) o(s) documento(s), a continuidade da análise somente será possível após nova solicitação
de licenciamento, com recolhimento da respectiva taxa, e apresentação de todos os documentos necessários e os
que tenham validade expirada.

Informações adicionais
Todos  os  documentos  que  forem  apresentados  em  cópias  xerográficas
deverão ser apresentados em conjunto com o original para conferência.
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