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ANEXO II  
 

DISPENSA DE AUTORIZAÇÃO E LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA ATIVIDADES DE LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DE  
CURSOS HÍDRICOS 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(   )  Formulário de Cadastramento devidamente preenchido. 

(   )  Declaração ou Anuência prévia da concessionária responsável pelo abastecimento público de água caso a 
interferência prevista for executada a menos de 1.000 (mil) metros a montante ou a jusante do ponto de 
captação 

(   )  Requerimento de Certidão Negativa de Débitos Municipais e Dano Ambiental. 

(   )  Cópia autenticada do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ ou do Cadastro de Pessoa Física – CPF e 
RG do Requerente. 

(   ) Comprovante de Cadastramento Ambiental emitido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SMMA e 
Alvará de Localização e Funcionamento. 

(   )  Documento original da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, devidamente quitada. 

(   )  Cópia do título de domínio da área (Escritura) e Contrato de Locação / Arrendamento. 

(   )  No caso de empreendimentos instalados ou a se instalar em Unidades de Conservação (UC) ou em suas Zonas 
de Amortecimento, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do documento original da anuência do 
órgão gestor desta UC. 

(   )  Em caso de supressão da vegetação, anuência do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal - IDAF, 
atendendo ao disposto no artigo 4º da Lei Federal nº 4.771 de 15 de setembro de 1965 (Código Florestal), 
alterado pela medida provisória (MP) nº 2.080-60/01. 

(   )  Se aplicável, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do documento original da certidão de dispensa 
ou portaria de outorga, caso realizem intervenções em recursos hídricos, tais como captação, barramento, 
lançamento, dentre outros legalmente previstos, conforme resoluções e instruções normativas vigentes do 
Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - IEMA. 

(   ) Autorização Prévia caso a intervenção envolva propriedades de terceiros.  

http://www.idaf.es.gov.br/

