
SIM NÃO

Requerimento denominado ”Solicitação de” preenchido.

Recibo/ficha de compensação de pagamento do preço de análise do Certificado.

Procuração em caso de representante legal.

Cópia do CPF e RG do proprietário e do representante legal.

Cópia do Contrato Social vigente.

Certidão de Diretrizes de Uso e Ocupação do Solo, emitida pela Prefeitura Municipal, com validade de até 180 dias.

Certidão do órgão responsável pelo serviço de distribuição de água e coleta e esgotos (DAE), ou conta de água e 

esgoto.

Planta aprovada ou projeto com indicação de responsável técnico e ART.

AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros ou Declaração do proprietário de ter ciência da Lei Estadual nº 

684/1975, Decreto nº 56819/2011, Lei Complementar nº 1257/2015 e suas alterações.

Declaração assinada pelo proprietário informando que no local não há nenhum tipo de processo produtivo ou 

maquinário, se for o caso.

Publicação em um JORNAL PERIÓDICO DE CIRCULAÇÃO LOCAL, em que seja informado o ato de solicitação do 

Certificado de Dispensa de Licença e do seu recebimento após finalização.

* Cópia do Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado (JUCESP); 

* Declaração de enquadramento ME/EPP; 

* Cópia da Comprovação de Optante pelo Simples Nacional (quando couber).

* Comprovante de inscrição e situação cadastral;

* RG, CPF e comprovante de endereço; 

* Declaração de MEI.

2. Este órgão ambiental se reserva o direito de exigir complementação de informações a qualquer momento da análise do processo.

Tel: (19) 3471-7770       e-mail: meioambiente@americana.sp.gov.br        website: www.americana.sp.gov.br

O processo administrativo ficará no atendimento até a apresentação do(s) documento(s) faltante(s) ou até completar o prazo de 

90 (noventa) dias. 

Expirado este prazo e não apresentado(s) todo(s) o(s) documento(s), a continuidade da análise somente será possível após nova 

solicitação, com recolhimento da respectiva taxa, e apresentação de todos os documentos necessários.
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3. Caso se comprove que a empresa não se enquadra ou foi desenquadrada da condição de ME/EPP/MEI, o empreendedor será notificado

a recolher os valores da diferença da referida taxa.

Documentos
APRESENTADOS?

Quando o processo tratar de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), 

também será necessário acrescentar os seguintes documentos:

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos

Certificado de Dispensa de Licença

b) Para Microempreendedores Individuais:

Observações

1. O Processo será analisado após a entrega de todos os documentos elencados, quando dará início a contagem de prazo estabelecido 

pela legislação vigente.

a) Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte:


