
1 Certidão Ambiental de Inexibilidade

2 Certidão Ambiental de Inexistência ou existência, nos últimos cinco anos, de penalidades referentes à prática de infração ambiental 

3 Certidão Ambiental para fornecimento de serviços públicos sobre a conformidade de construção residencial, comercial, industrial ou em
propriedade agropastoril às normas ambientais

4 Certidão ambiental de anuência para corte de vegetação exótica 

5 Certidão Ambiental de Cumprimento de Condicionantes de licenças, autorizações ou certificados ambientais e de TAC

6 Certidão Ambiental de inexistência ou existência nos últimos cinco anos, de dívidas financeiras referentes a infrações ambientais

7
Certidão Ambiental de regularização para atestar a regularidade ambiental de atividades e empreendimentos que se instalaram sem a devida
licença ou autorização, a ser emitida após aplicação de sanção pela infração cometida e o cumprimento integral das obrigações ambientais
determinadas por notificação ou fixadas em termo de ajuste de conduta, se for o caso

CHECK-LIST PARA CERTIDÃO AMBIENTAL (CA)

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PARA ANÁLISE DE PROCESSOS 
Seguir a numeração acima indicada, de acordo com cada tipo de Certidão Ambiental 

1 2 3 4 5 6 7 Comprovante de pagamento da taxa de abertura do processo. 

1 2 3 4 5 6 7 Requerimento de Certidão preenchido e assinado pelo representante legal. 

1 2 3 4 5 6 7 Enquadramento do empreendimento/atividade. 

1 2 3 4 5 6 7
Documentos de identificação:
Pessoa física: RG e CPF do titular do requerimento. 
Pessoa jurídica: RG e CPF do(s) representante(s) legal(/is) da Pessoa Jurídica titular do requerimento.

1 2 3 4 5 6 7

Documentos sociais: 
Sociedade Limitada: Última alteração contratual e Contrato Social consolidado. 
Sociedade Anônima: Estatuto Social e ata de eleição da diretoria em vigor. 
Órgãos Públicos: Ato de nomeação do(s) representante(s) legal(/is).

1 2 3 4 5 6 7 CNPJ: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica.

1 2 3 4 5 6 7
Declaração de microempresa ou Relatório do Simples Nacional emitido pela Receita Federal (se for o caso):
Documento que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte.

1 2 3 4 5 6 7 Documentos de identificação do procurador (se for o caso) RG e CPF do procurador constituído. 

1 2 3 4 5 6 7 Procuração pública ou particular (se for o caso), com firma reconhecida. 

1 2 3 4   7 Documentos de propriedade do imóvel atualizado. 

1  3    7

Planta de localização em mapas do programa Google Earth, indicando: 
a) Coordenadas geográficas (graus, minutos e segundos); 
b) Localização em relação ao logradouro principal, aos acessos, indicando suas denominações; 
c) Caso se situe às margens da estrada ou rodovia, indicar o quilômetro e o lado que se localiza; 
d) Corpos d’água (rios, lagos, etc.) mais próximos ao empreendimento, quando houver; 
e) Usos dos imóveis e áreas vizinhas, num raio mínimo de 100 metros.

1  3    7

Documento comprobatório de abastecimento de água: Declaração de Possibilidade de Abastecimento (DPA)
emitida pela concessionária responsável na região; ou o diploma de Outorga de Direito de Uso de Recursos
Hídricos; ou o diploma de Certidão Ambiental de uso insignificante de recursos hídricos; ou Comprovante do
Requerimento.

1   4   7
CERTIDÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - Cópia da Certidão de zoneamento emitido pela Prefeitura Municipal,
declarando que o local e o tipo de empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação
aplicável ao uso e ocupação do solo ou Alvará de Funcionamento ou Análise de Viabilidade Prévia.

1      7 Cópia da planta do empreendimento em escala adequada.

1      7 Declaração do empreendedor sobre emissão de ruído conforme Lei Municipal 4249/2015. 

1      7

Memorial descritivo dos processos, mencionando layout do empreendimento, localização de todas unidades
produtivas, equipamentos de produção e de controle de poluição, tratamentos e sistema de controle ambiental
previstos para: 
 a) Efluentes líquidos (sanitários e da produção); 
 b) Emissões atmosféricas; 
 c) Resíduos; 
 d) Riscos; 
 e) Ruídos
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   4   

Dados atualizados sobre área de exploração, contendo: 
a) Espécie; 
b) Área de plantio (ha); 
c) Coordenadas utm; 
d) Quantidade de árvores a serem retiradas; 
e) Idade

      
FORMULÁRIO DE CADASTRO - formulário de cadastro do empreendimento ou atividade preenchido e assinado
pelo representante legal. (Retirado no sítio eletrônico - https://tresrios.rj.gov.br/docs-secretaria-de-meio-
ambiente/)

  3    Carta da Concessionária sobre a possibilidade de fornecimento de energia elétrica.

    5  Cópia do documento do Sistema de Licenciamento Ambiental, objeto do requerimento.

1 2 3 4 5 6 7
Autorizações para supressão de vegetação e/ou intervenção em Área de Preservação Permanente (APP). (Caso
necessário)

    5  Relatório de cumprimento das condicionantes e/ou Termo de Ajustamento de Conduta.

     6 Certidão de Débito Municipal do Imóvel. No caso de área rural, (ITR); no caso de área urbana, (IPTU);

     6 Certidão da dívida ativa da Procuradoria Geral do Estado do RJ - PGERJ

     6
Histórico e natureza dos débitos emitido pela PGE-RJ, no caso de apresentação de certidão positiva ou positiva
com efeitos de negativa, descrevendo todas as inscrições constantes da certidão e o fato gerador de cada dívida
referente ao CNPJ ou CPF do requerente.

1 2 3 4 5 6 7
EM CASOS DE RENOVAÇÃO 
a) apresentar relatório de atendimento das condicionantes da (s) certidão (ões) emitida (s).
b) Cópia da Certidão Ambiental anterior.

NOTA - Em função de tipologia, das condições de localização ou outras condições específicas da atividade a ser licenciada, poderão ser
exigidos  estudos, análises, projetos e outros documentos adicionais relativos à atividade, de acordo com análise técnica da Equipe de

Licenciamento  Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.
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