
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DO 
DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMUR

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM

COMPROMISSO DE REGULARIZAÇÃO DA
ATIVIDADE OU EMPREENDIMENTO

Permitir o acompanhamento e o controle mais eficaz, por parte da SEMUR, do atendimento a 

Notificações emitidas com fins de licenciamento ambiental, bem como de empreendimentos 

ainda não licenciados, em fase de implantação ou operação, cujos interessados venham a 

comparecer espontaneamente ao Órgão, a fim de regularizar a atividade.
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Objetivo do Formulário

O declarante, com exceção do campo 20, destinado à assinatura do Atendente

Quem preenche?

3 vias:

     1ª via – Declarante;

     2ª via – Coordenação de Meio Ambiente;

     3ª via – Central de Atendimento. 

Número de vias

Sempre que o empreendedor, seu procurador ou representante legal comparecer à Central 

de Atendimento, espontaneamente ou em resposta a uma Notificação, com o objetivo de 

proceder ao licenciamento ambiental da atividade ou empreendimento em evidência (*). No 

caso de comparecimento espontâneo, o documento de compromisso deverá ser preenchido 

apenas se o empreendimento já estiver em fase de implantação ou operação.

*) Se a Notificação emitida já determinar o prazo máximo para autuação do processo de licenciamento ambiental, o formulário 

Compromisso de Regularização da Atividade ou Empreendimento não deverá ser preenchido, pois, nesse caso, o prazo 

definido pelo Técnico na Notificação estaria sendo acrescido de mais 60 dias. 

Quando Preencher?

CAMPO PREENCHIMENTO

Nome completo do notificado/interessado

Numero e data da notificação, se houver

Nome do Técnico que emitiu a notificação, se for o caso
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Forma de Preenchimento
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Central de Atendimento

 Receber e atender o interessado, prestando todas as informações referentes ao 

licenciamento ambiental da atividade. Em seguida, entregar os documentos e formulários 

necessários a esse procedimento, de acordo com a atividade e o tipo de licença a ser 

requerida, e solicitar o preenchimento, em três vias, do formulário “Compromisso de 

Regularização da Atividade ou Empreendimento”, cujo modelo está apresentado a seguir. A 

primeira via será entregue ao declarante; a segunda será encaminhada à Gerencia de 

Licenciamento Ambiental e a terceira arquivada na Central de Atendimento, até o 

comparecimento do empreendedor para autuação do processo de licenciamento ambiental. 

Preencher planilha e acompanhamento e enviá-la, mensalmente, à Gerência de 

Licenciamento, para conhecimento e providências.

Gerência de Licenciamento Ambiental

 Encaminhar o formulário “Compromisso de Regularização da Atividade ou 

Empreendimento” (2ª via) para o Técnico da área, para acompanhamento e adoção das 

providências cabíveis. 

Órgãos Envolvidos

Endereço completo do notificado/interessado, números de CPF/CNPJ, 
telefone e e-mail 

Tipo de atividade a ser licenciada

Tipo de licença ambiental a ser requerida (LP, LI, LO, LRO ...)

Declaração com o nome e o cargo ou função do declarante, o nome e 
endereço completos do empreendimento a ser licenciado

Data de comparecimento do declarante a SEMUR 

Número do telefone do declarante

E-mail do declarante

Assinatura e carimbo do atendente da SEMUR

Assinatura do declarante 

04 ao 11

12

13

14

15

17

18

19

20


	Página 5
	Página 6

