TERMO DE REFERÊNCIA PARA LICENCIAMENTO SIMPLIFICADO
(BARES SEM ENTRETENIMENTO, RESTAURANTES, LANCHONETES, CASAS DE CHÁ E
OUTROS)
1. OFÍCIO
Descrever o objetivo da solicitação de licenciamento, contendo o nome do empreendedor e a
atividade correspondente.
2. DOCUMENTOS ANEXADOS AO OFÍCIO:
2.1. MODELO SEMMA
 Requerimento padrão, devidamente preenchido;
 Declaração de Informações Ambientais – DIA.
2.2. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR
 Cópia dos documentos de identificação (RG e CPF);
 Cópia do comprovande de residência;
 Telefone e e-mail para contato.
2.3. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
 Cópia do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), se for o caso;
 Cópia do Cadastro de Contribuinte Estadual (IE), se for o caso;
 Cópia do contrato de locação;
 Número de funcionários;
 Horário de funcionamento;
 Endereço completo do empreendimento;
 Telefone e e-mail para contato;
 Encaminhar Termo de Informções Autodeclaratório, em anexo
Obs.: Em casos específicos poderão ser solicitadas informações ou documentos complementares
pertinentes, bem como adequações, que deverão ser apresentados nesta secretaria para a
continuidade do processo administrativo de licenciamento ambiental.
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Croqui de situação
TERMO DE INFORMAÇÕES AUTODECLARATÓRIO

 Indicar a localização do empreendimento/ atividade e o uso das ocupações vizinhas:
 Citar e localizar as vias de acesso;
 Coordenadas Geográficas;
 Indicar cursos d’água mais próximo do empreendimento;

Outros

(especificar):

______________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_______________________
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1.

Informações sobre o Imóvel

Área edificada (m2): ___________

Área não edificada (m2): ___________

Área total (m2): ___________[
Características do prédio: ( ) Alvenaria ( ) Madeira ( ) Misto
Uso do prédio: ( ) Comercial ( ) Residencial ( ) Misto

2.

Identificação da Atividade

Marque as ATIVIDADES/SERVIÇOS desenvolvidos no local:
( ) Produção de produtos alimentícios;
(

) Comercialização de produtos alimentícios;

( ) Fonte sonora; Qual: ________________
( ) Outras especificações:
______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________

3.

Equipamentos, Matéria Prima e Insumos utilizados no EMPREENDIMENTO/ATIVIDADE:

(

) Forno; Quantidade:_________;

(

) Chaminés; Altura_______

(

) Utilização de lenha

(

) outros – especificar:_____________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________
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4. Uso da água no empreendimento/atividade:

( ) rede pública (

Fonte de abastecimento:
) poço artesiano



Finalidade:

( ) Sanitários ( ) Refeitório ( ) Incorporação ao processo ( ) Lavagem de piso e equipamentos
( ) outros – especificar: ___________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________

5. Destinação de efluentes líquidos
Definições
Efluentes Líquidos Sanitários: são provenientes de banheiros (chuveiros e vasos sanitários),
de refeitórios, etc;
Efluentes Líquidos Industriais: são os provenientes das atividades desenvolvidas pela
empresa (águas servidas de processo produtivo, lavagem de pisos, lavagem de equipamentos,
lavagem de veículos, etc.).


( ) fossa séptica (
(

Sistema de tratamento para os efluentes líquidos sanitários:
) fossa séptica e sumidouro

) não possui sistema de tratamento (


) Outros – especificar:________________

Corpo receptor:

( ) rede pública ( ) Igarapé. Nome:____________________
Caso a empresa gere efluentes líquidos industriais, indique a etapa:
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( ) Lavagem de pisos e equipamentos
(

) Lavagem de peças

(

) Lavagem de veículos

(

) Outras etapas, especificar: ____________________
6. Tipo de sistema de tratamento para os efluentes líquidos industriais gerados:

(

) caixa separadora de água, óleo e lama

(

) outros – especificar: ____________________


Corpo receptor:

( ) rede pública ( ) igarapé. Nome:____________________
( ) solo ( ) outros, especificar:____________________
7. Destino final dos resíduos provenientes da limpeza do sistema de tratamento de
efluentes líquidos industriais:
(

) venda

(

) doação

(

) reaproveitamento

8. Relatório fotográfico do empreendimento
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DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES AMBIENTAIS

DIA
Eu, __(nome completo do sócio majoritário)__, (nacionalidade)., _(estado civil)_, RG nº
_______________, (órgão emissor e unidade da federação), CPF ___________________, domiciliado e
residente

na

cidade

de

______________________,

_______________________________________________,

Estado
sócio

do

____________,

proprietário

da

à

Empresa

_____________________, CNPJ: ____________________. a ser instalada no município de Belém,
Estado

do

Pará,

para

o

desenvolvimento

da

atividade

de

_______________________________________________, venho por meio desta, DECLARAR que as
informações por mim prestadas junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém, no processo
de licenciamento ambiental da atividade supra mencionada são verdadeiras e que assumo total
responsabilidade pelas mesmas, sob pena de vir a ser responsabilizado (a), civil e criminalmente.

Belém/PA, ____de ________________ de 20__

______________________________________
CPF.: __________________

OBS:
1. Os dados da DIA deverão ser do sócio proprietário majoritário do empreendimento ainda que a
mesma venha a ser assinada por procurador;
2. A DIA deverá ser acompanhada de cópias autenticadas do RG e CPF do sócio majoritário e do
procurador.
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