
REQUERIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO 
Objeto do requerimento:

Licenciamento Simplificado
Renovação do Licenciamento Simplificado

Fase do empreendimento:
Planejamento                       Data de início da Operação:
Instalação                              
Operação

Licença ambiental e/ou protocolo anterior: 
Número da Licença: 
Número do Processo:
Órgão expedidor:
 Não possui processo anterior de requerimento de licença ambiental 

em nenhum órgão ambiental.

Dados da atividade

Atividade a ser licenciada:

Cód. da atividade1: 

Endereço da unidade a ser licenciada:

Ponto de referência:

Identificação da Empresa

Razão Social:

CNPJ: Inscrição Estadual:

Endereço para correspondência:

Representantes Legais da Empresa (no mínimo um representante)

Nome: CPF:

Nome: CPF:

Telefones: 

E-mail:

Responsável Técnico 



 Consultor Contratado

CTAM:  
Conselho e nº de registro:

 Empregado da Empresa

CTAM:  
Conselho e nº de registro:

Nome: 

Endereço: 

Telefone: E-mail: 

Procurador

  Sim  Não

Nome:

Endereço:

CPF: Telefone:

1- Campo a ser preenchido pela SEMAG

Declaro  que  as  informações  são  de  expressões  da  verdade
estando ciente das sanções previstas em lei.

,  de  de .

________________________________________________________________
NOME LEGÍVEL E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL/PROCURADOR
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