Dispensa de Licenças

As tipologias hoje disponíveis para dispensa de licença ambiental
:
1. Atividades de Lazer
2. Implantação de Cerca de proteção e defensas metálicas em rodovias;
3. Cultivo de lavoura de sequeiro
4. Boates e Casa Noturnas
5. Lanchonete
6. Construção e Reforma de praça de pesagem e posto policiais em faixas de domínio
7. Construção de galpão de uso não definido Limpeza, roçagem mecânica de faixas de domínio.
8. Manutenção de rodovia pavimentada
9. Limpeza e recuperação de sistema de drenagem pluvial
10. Construção e reforma de parques esportivos e praças pública
11. Sinalização de vias
12. Aquisição e aplicação de insumo agrícola
13. Construção e reforma de edificação pública ou privada, em áreas urbanas, para uso comercial,
residencial ou de serviços, turismo ou outros.
14. Plantio de mudas e gramas
15. Recuperação e ou substituição de bueiros
16. Instalação de equipamentos em subestação licenciada
17. Aquisição de maquinas, equipamentos e caminhões
18. Construção de rotatória em faixas de domínio de rodovias
19. Limpeza/reforma de pastagem sem rendimentos lenhosos
20. Armazenagem e beneficiamento de grãos Recapeamento de vias urbanas
21. Construção de Pórtico e Passarela para Travessia de Pedestre
22. Construção e Reforma de calçadas em vias urbanas.

Documentos para dispensa de Licença:
1. Preenchimento do Requerimento – modele fornecido pela SEMMA – Mozarlândia;
2. Pessoa Física: Copia RG/CPF e comprovante de endereço;
3. Pessoa Jurídica: Cadastro da Empresa e contrato social da firma, com a ultima alteração.
Inscrição Estadual+ Cartão CNPJ;
4. Procuração publica ou particular, com firma reconhecida, se o requerimento não for assinado
pelo titular do processo (prazo de validade de dois anos);
5. Copias dos documentos do representante legal – CPF/RG;
6. Copia da certidão do Registro do Imóvel com data inferior a 90 dias da emissão, referente á área
do empreendimento ou Contrato de locação, se for o caso;
7. Croqui de localização e acesso ao local;
8. Documento expondo os motivos que possibilitem a Dispensa do Licenciamento Ambiental. De
haver embasamento técnico e legal.

9. 01 Arquivo digital gravado em CD contendo o mapa topográfico, conforme Portaria 098/2004.
10. Comprovante de quitação da taxa a SEMMA de Mozarlândia;
11. Comprovante de IPUT (Zona Urbana) ou do ITR (zona rural) atualizado;

