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Dispensa de Licenciamento Ambiental

Além  do  enquadramento  de  atividades  em  procedimentos  mais

simplificados, um grande avanço do novo decreto é que algumas atividades

antes  licenciadas  foram  dispensadas  do  procedimento  de  licenciamento

ambiental,  devendo  apenas,  sempre  que  necessário,  apresentar  os

comprovantes  de  resíduos  e  efluentes  e  demonstrar  a  regularidade  dos

controles ambientais para a Fiscalização.

São  exemplos  de  atividades  dispensadas:  as  padarias,  o  serviço  de

reparação e manutenção de eletrônicos e o comércio e depósito de material de

construção,  que  geram  como  resíduos  poucas  embalagens  e  sobras  de

alimentos,  que  são  reaproveitados  ou  destinados  para  a  coleta  pública

municipal.

Os responsáveis pelas atividades dispensadas de licenciamento devem

realizar os seguintes controles ambientais, conforme o caso:

• Abrir o empreendimento em locais permitidos pelo Plano Diretor Municipal e sem
interferir  em  Áreas  de  Preservação  Permanente  (margens  de  lagoas,  rios  e
córregos),  Reserva  Legal,  Unidades  de  Conservação  e  outras  áreas  protegidas
legalmente;

• Destinar os efluentes domésticos para local adequado: rede pública de esgotos ou
Sistema  de  Tratamento  de  Efluentes  Domésticos  adquirido  ou  construído  em
conformidade com as normas técnicas atuais e orientação profissional;

• Armazenar seus resíduos sólidos em local coberto, dentro do estabelecimento e em
recipientes tampados devidamente, colocando-os na via pública nos dias e horários
de coleta de lixo urbano,  definidos pela Prefeitura Municipal,  Concessionária de
limpeza ou Cooperativa de reciclagem.

• Emissões  atmosféricas  como  nos  casos  das  padarias  (forno  à  lenha)  devem  ser
controladas  pela  utilização  de  madeira  adequada  como  combustível  para  o
aquecimento de seus fornos e pela instalação de sistema de filtros que controlem a
saída de fumaça e de partículas para o ar;

• A emissão de ruídos acima dos limites estabelecidos pelas normas vigentes deve ser
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controlada  evitando  que  emissões  sonoras  alcancem  as  residências  e  os
estabelecimentos de vizinhos. O empreendimento deve trocar equipamentos, usá-
los  em  horários  que  não  incomodem  ou  instalar  equipamentos  ou  isolamentos
acústicos com orientação de profissional habilitado;

• Os responsáveis  pelas atividades dispensadas de licenciamento ambiental  devem
guardar comprovantes de destinação (Notas Fiscais e Declarações) de resíduos para
locais  licenciados,  instalação  de  equipamentos  de  controle  (sistema  de  esgoto,
filtros, tratamento acústico, etc.) e apresentar à Fiscalização do município, sempre
que solicitados.

• A constatação do descumprimento das medidas acima e a ocorrência de danos e
prejuízos à comunidade pode resultar em aplicação de penalidades, suspensão do
Alvará de Funcionamento e o seu cancelamento. 

Confira  abaixo  a  lista  de  atividades  dispensadas  de  licenciamento

ambiental e em caso de dúvida, entre em contato com a SEMMA/Fiscalização

Ambiental (3155-5327):

Atividades dispensadas de licenciamento ambiental

(formulário pdf)

Os  empreendimentos  dispensados  devem  preencher  uma  declaração  de

dispensa  de  licenciamento  e  providenciar  a  sua  entrega  à  Secretaria  da

Fazenda (Cadastro Mobiliário), mantendo uma cópia recibada pela SEMFA na

empresa, para que não tenha pendência quanto ao licenciamento ambiental e

consiga obter seu Alvará de Localização e Funcionamento. 

No  link  abaixo  está  o  Formulário  da  Declaração  de  Dispensa  de

Licenciamento Ambiental.

Declaração de Dispensa de licenciamento ambiental   (pdf)

Declaração de Dispensa de licenciamento ambiental   (libreoffice)
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