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PORTARIA Nº 001/2020 

 
ALTERA A PORTARIA Nº 002/2019, QUE DISPÕE 

SOBRE OS EMPREENDIMENTOS, ATIVIDADES E/OU 

SERVIÇOS DISPENSADOS DO RITO ORDINÁRIO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL; E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

 
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DE IRUPI-

ES, no uso de suas atribuições legais, especialmente o artigo 52, §1º, da Lei 

Municipal n.º 778/2013. 

 
Considerando a Lei Complementar nº 140, de 08 de dezembro de 2011, que 

regulamenta o art. 23 da Constituição Federal de 1988, para cooperação entre a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das paisagens 

naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à poluição em qualquer 

de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e da flora. 

 
Considerando que o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA é constituído 

por órgãos e entidades da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, 

bem como as fundações instituídas pelo Poder Público, tendo como função garantir 

a descentralização da gestão ambiental por meio do compartilhamento das ações 

administrativas entre os entes federados. 

 
RESOLVE 

 
Art. 1º - Fica alterada a Portaria nº 002/2019, que Dispõe Sobre os 

Empreendimentos, Atividades e/ou Serviços Dispensados do Rito Ordinário de 

Licenciamento Ambiental, com especial atenção para os anexos I e IV.  

 
Art 2º - Em frente ao empreendimento deverá ser afixada uma placa informativa de 

identificação, da atividade objeto da Certidão de Dispensa de Licenciamento 
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Ambiental (CDLA), de fácil visualização com dimensões de 1,10 m x 0,80m em 

fundo branco, com o seguinte texto. Sugerimos que seja de frente afixada na 

entrada do empreendimento.  

Nome: 

Atividade: 

CDLA nº/Ano: 

Processo SEMAM nº /Ano: 

Fiscalização SEMAM: (028) 3548-1505 

 

Art 3º - A renovação da Dispensa de Licenciamento Ambiental deve ser requerida 

120 (cento e vinte) dias antes do seu vencimento. 

 

Art. 4º - O presente instrumento se aplica às atividades ou aos empreendimentos 

novos a serem requeridos na SEMAM, enquadrados na dispensa de licenciamento 

ambiental, nos termos da presente Portaria. 

 

Parágrafo único. Caso a atividade a ser dispensada não se enquadre nos termos 

desta Portaria, e se enquadre nas demais normativas e legislações que 

regulamentam os licenciamentos ambientais na SEMAM, o empreendimento deverá 

ser regularizado mediante requerimento de licenciamento junto ao órgão ambiental 

competente, ficando fixado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para tal 

regularização, a partir da publicação desta Portaria. 

 

Art 5º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário. 

Irupi (ES), 06 de janeiro de 2020. 

 

 

RODRIGO DE ALMEIDA 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  
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Anexo I 

 

Relação de atividades dispensadas de licenciamento ambiental 
 

Atividades 

 

Porte máximo 

Academias de Ginástica e Fisioterapia. Todos. 

Agência de turismo. Todos. 

Alinhamento e balanceamento de veículos. Todos. 

Borracharia, exceto recondicionamento de 

pneus. 
Todos. 

Casa de diversões eletrônicas. Todos. 

Casa lotérica. Todos. 

Clínicas médicas e veterinárias (sem 

procedimentos cirúrgicos). 
Todos. 

Consultórios de profissionais liberais 

(dentistas, médicos, fisioterapeutas, 

psicólogos, dentre outros). 

Todos. 

Empreendimentos rurais ou de agroturismo 

(com exceção de pousadas) com produção 

artesanal de alimentos (excluídos os casos 

em que existam alambiques e despolpadores 

de café). 

Até 200 m² de Área útil. 

Instituições de ensino. Todos. 

Escritórios de profissionais liberais 

(contadores, advogados, representantes 

comerciais, corretores, despachantes, dentre 

outros). 

Todos. 

Estúdio fotográfico. Todos. 

Instalação e manutenção de climatização 

veicular. 
Todos. 

Instalação e manutenção de equipamentos de 

GNV. 
Todos. 
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Instalação e manutenção de escapamentos 

de veículos. 
Todos. 

Instalação e manutenção de redes de 

computadores. 
Todos. 

Instalação e manutenção de redes elétricas. Todos. 

Instalação e manutenção de sonorização e 

manutenção elétrica veicular. 
Todos. 

Laboratórios fotográficos. Todos. 

Lavagem a seco de veículos. Todos. 

Movimentação e distribuição de mercadorias 

não perigosas. 
Todos. 

Padarias e Confeitarias. Todos. 

Pavimentação e conservação de vias urbanas 

já consolidadas. 
Todos. 

Pousadas e hotéis instalados em área urbana 

consolidada, exceto resorts. 
Todos. 

Restaurantes. Todos. 

Salão de Beleza. Todos. 

Seleção, beneficiamento e embalagem de 

produtos para chás. 
Todos. 

Serviço de fotocópia. Todos. 

Serviço de jardinagem e paisagismo, exceto 

imunização e controle de pragas. 
Todos. 

Serviço de limpeza e conservação de prédios 

e condomínios, exceto imunização e controle 

de pragas. 

Todos. 

Serviço de transporte de malotes e 

documentos. 
Todos. 

Supermercados e hipermercados Todos. 

Transporte rodoviário de passageiros. Todos. 

Transporte rodoviário de cargas inertes 

gerais, não perigosas, exceto resíduos 
Todos. 
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sólidos. 

Restauração, reabilitação e/ou melhoramento, 

quando o trecho de intervenção se localizar 

exclusivamente em perímetro urbano (sobre 

via urbana) 

Todos. 

Restauração, reabilitação e/ou melhoramento 

de estradas ou rodovias municipais e vicinais  
Até 15Km (extensão da via) 

Pavimentação de estradas e rodovias, 

quando em vias urbanas consolidadas 
Todos. 

Recuperação e substituição de obras de arte 

em Estradas e Rodovias 
Todos. 

Implantação de obras de arte correntes, 

exceto para travessia de corpo hídrico, em 

área rural ou urbana 

Todos. 

Implantação e recuperação de acessos, 

quando não houver nova intervenção em 

Área de Preservação Permanente nem 

supressão de vegetação nativa primária ou 

secundária em estágio médio e avançado de 

regeneração, ainda que haja autorização do 

órgão competente 

Todos. 

Aquisição de animais de produção. Todos. 

Aquisição de máquinas agropecuárias (trator, 

derriçadeira, roçadeira, pulverizador, 

ordenhadeira, colheitadeira, ensiladeira / 

desintegrador). 

Todos. 

Construção de cercas em propriedades 

rurais. 
Todos. 

Construção de currais. Todos. 

Eletrificação rural. Todos. 

Implantação e renovação de lavouras 

ocupando áreas de até 100 ha. 
Todos. 

Implantação e renovação de pastagens 

ocupando áreas de até 100 ha. 
Todos. 

Pecuária extensiva. Todos. 
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Suinocultura (exclusivo para Terminação) 

sem lançamento de efluentes líquidos em 

corpos hídricos e/ou cama sobreposta. 

Até 10 cabeças por ciclo. 

Criação de animais de pequeno porte 

confinados, em ambiente não aquático, 

exceto aves, fauna silvestre e/ou exótica (ex: 

cunicultura e outros). 

Até 200 m2 de área de confinamento. 

Central de seleção, tratamento e embalagem 

de produtos vegetais; packing house. 

Até 200 m2 de área de construída.  

Entreposto e envase de mel, associado ou 

não à produção de balas e doces deste 

produto, exceto produção artesanal. 

Até 200 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Fabricação de massas alimentícias e 

biscoitos, exceto produção artesanal. 

Até 200 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Produção artesanal de alimentos e bebidas. Até 300 m2 de área construída. 

Resfriamento e distribuição de leite, sem 

beneficiamento de qualquer natureza. 

Até 1.500 litros de capacidade do tanque. 

Fabricação de ração balanceada para 

animais, sem cozimento e/ou digestão 

(apenas mistura).  

 

 

Capacidade de produção de até 30 

toneladas/mês. 

Serraria (somente desdobra de madeira). Até 20 m3/mês de madeira a ser serrada. 

Fabricação de caixas de madeira para uso 

agropecuário e paletes. 

 

Até 20 m3/mês de madeira a ser serrada. 

Fabricação de artigos de colchoaria e 

estofados. 

Até 300 m² de Área útil. 

Confecções de roupas e artefatos, em tecido, 

de cama, mesa e banho, sem tingimento, 

estamparia e/ou utilização de produtos 

químicos. 

Até 500m² de Área útil. 

Fabricação de embalagens e/ou artefatos de 

papel ou papelão, 

inclusive com impressão e/ou plastificação. 

Até 200 m² de Área útil. 
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Fabricação de estopa, materiais para estofos 

e recuperação de resíduos têxteis, sem 

estamparia e/ou tintura. 

Até 300 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Fabricação de estopa, materiais para estofos 

e recuperação de resíduos têxteis, com 

estamparia e/ou tintura. 

Até 300 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Fabricação de artigos de passamanaria, fitas, 

filós, rendas e bordados. 

Até 300 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Gráficas e editoras. Até 500 m2 de área útil.  

Fabricação de instrumentos musicais, exceto 

de madeira, e fitas magnéticas. 

 

Até 500 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Beneficiamento e embalagem de produtos 

fitoterápicos naturais, inclusive medicamentos 

e suplementos alimentares. 

Até 300 m2 de área de construída + área de 

estocagem, quando houver. 

Posto de abastecimento de combustíveis (não 

revendedor) somente com tanque aéreo. 

Até 15 m3, conforme critério da Resolução 

CONAMA nº 273/2000. 

Estação de Tratamento de Água (ETA)- 

vinculada à sistema público de tratamento e 

distribuição de água. 

Até 20 l/s de vazão máxima de projeto. 

Compostagem de resíduos orgânicos 

provenientes exclusivamente de atividades 

agropecuárias. 

Até 200 m2 de área construída.   

Terraplanagem, corte, aterro, áreas de 

empréstimo e, ou bota – fora em lotes 

urbanos para fins de ocupação residencial. 

Todos. 

Terraplanagem (corte e/ou aterro), 

exclusivamente quando vinculada à atividade 

não sujeita ao licenciamento ambiental. 

Até 0,4ha de Área Terraplanada. 

Comércio de água mineral. Todos. 

Comércio de artefatos de madeira. Todos. 

Comércio de artigos de couro. Todos. 

Comércio de artigos de papelaria e 

armarinho. 
Todos. 

Comércio de artigos fotográficos e de Todos. 
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filmagem. 

Comércio de bebidas (bares, casas de chá e 

sucos, exceto restaurantes). 
Todos. 

Comércio de brinquedos e artigos recreativos. Todos. 

Comércio de cosméticos, perfumaria e 

produtos de higiene pessoal, sem 

manipulação. 

Todos. 

Comércio de discos e instrumentos musicais. Todos. 

Comércio de equipamentos e aparelhos 

elétricos e eletrônicos. 
Todos. 

Comércio de Gás GLP. Todos. 

Comércio de máquinas e equipamentos 

odontológicos, médicos, hospitalares e 

laboratoriais. 

Todos. 

Comércio de máquinas, ferramentas, peças e 

acessórios. 
Todos. 

Comércio de materiais de construção em 

geral. 
Todos. 

Comércio de materiais e equipamentos de 

escritório, comunicação e informática. 
Todos. 

Comércio de medicamentos e produtos 

farmacêuticos (drogarias, exceto farmácias de 

manipulação). 

Todos. 

Comércio de óculos, armações, lentes de 

contato e outros artigos óticos. 
Todos. 

Comércio de peças e acessórios para 

veículos. 
Todos. 

Comércio de plantas e produtos de 

jardinagem (floricultura). 
Todos. 

Comércio de Plantas. Todos. 

Comércio de produtos siderúrgicos 

(ferragens). 
Todos. 

Comércio de sorvetes, picolés e similares 

(exceto fabricação). 
Todos. 
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Comércio de suvenires, bijuterias e jóias. Todos. 

Comércio de vestuário, calçados e 

acessórios. 
Todos. 

Estocagem e comércio de máquinas e 

equipamentos, exceto manutenção. 
Todos. 
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Anexo II 

 
REQUERIMENTO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

 

ESTE REQUERIMENTO SERÁ UTILIZADO PARA AS ATIVIDADES INSERIDAS NA LISTA DE 
DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL (PORTARIA Nº 002/2019 E SUAS ALTERAÇÕES) 

 

REQUERENTE: ( ) Representante legal  ( ) Procurador 

Nome:   

CPF: RG: 

Endereço residencial: 

 

Telefone contato:  

E-mail: 

 

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE/EMPREENDIMENTO: ( ) Pessoa Física (  ) Pessoa Jurídica 

Nome/Razão Social:  

CPF/CNPJ:  

Nome Fantasia:   

Endereço: 

   

Ponto de Referência:   

Telefone contato:  

E-mail: 

Descrição da atividade: 

 

 

 

Responsabilizo-me pelas informações contidas neste documento, sob pena de ação administrativa, 

civil e/ou penal. 

 

Data: /  / 

_______________________________________________ 

Requerente 
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ANEXO III 

 

 

CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL N.º ___/___ 

 

 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, no uso das 

suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Municipal n.º 778, de 26 de 

dezembro de 2013, expede a presente CERTIDÃO DE DISPENSA DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL N.º ___/____, requerida através do Processo 

Administrativo n.º ________, com base na Portaria n.º 001/2020, autorizando a: 

 

 

EMPRESA/NOME: 

CNPJ/CPF: 

ENDEREÇO: 

MUNICÍPIO: 

 

 

A desenvolver a atividade de __________, desde que não exceda o porte 

estabelecido no Anexo I, da Portaria n.º 001/2020. 

 

 

Irupi/ES, ____ de ____________ de _____. 

 

 

Nome por extenso do Secretário Municipal 

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente  

 

 

 

 

ATENÇÃO: Devem ser adotadas as MEDIDAS DE CONTROLE constantes no 

anexo/verso da presente.  
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ANEXO IV 

DOCUMENTOS GERAIS PARA REQUERER DISPENSA DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL MUNICIPAL 

1. Formulário de Requerimento (modelo da SEMAM) 

2. Cópia dos documentos pessoais do Requerente/Representante Legal (caso 

representante legal, apresentar procuração específica, em original, com firma 

reconhecida):  

- RG (Carteira de Identidade)  

-CPF (Cadastro Pessoa Física) 

3. Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ (se for o caso). 

4. Cópia autenticada do Contrato Social e respectivas alterações, e/ou ata de 

eleição de última diretoria quando se tratar de Sociedade/Associação, ou 

Declaração de Firma Individual, se for o caso. 

5. Cópia autenticada do título de domínio da área ou contrato de locação / 

arrendamento, com firma reconhecida. 

6. Guia de recolhimento da taxa paga dos custos do procedimento 

administrativo. 

7. CNDM – Certidão Negativa de Débitos Municipais com prazo de validade 

vigente.  

8. Original ou cópia autenticada da Anuência Municipal, emitida pela Secretaria 

Municipal de Agricultura e Meio Ambiente. 

9. Croqui Georreferenciado da atividade ou do empreendimento, assinada pelo 

técnico responsável com Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, e pelo 

empreendedor, com legenda indicando: o uso do solo com ênfase nos recursos 

hídricos, vegetação, estradas, benfeitorias, as poligonais da área de 

intervenção, a área em hectares, perímetro em metros, as Áreas de 

Preservação Permanente, bem como nome do proprietário, o nome do imóvel e 

demais informações pertinentes.  

Observações: 

01: O Requerimento deve ser protocolado devidamente acompanhado de toda a 

documentação necessária; 

02: A SEMAM se reserva no direito de solicitar demais documentos que forem 

necessários. 


