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ATENÇÃO!

- Antes de requerer o licenciamento do empreendimento no âmbito da Coordenadoria de

Licenciamento Ambiental, o empreendedor ou representante deve consultar a LEI N. 3.941, DE 12

DE DEZEMBRO DE 2016 que Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 3.686, de 8/12/2015, a fim de

verificar se o empreendimento se enquadra em seu Anexo, no qual consta a relação de atividades e

empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental no Estado de Rondônia.

- O Órgão Ambiental Licenciador, extraordinariamente, poderá instar o empreendedor a requerer

Licença Ambiental nos casos em que considerar o empreendimento ou a atividade potencialmente

poluidor, mesmo que não esteja relacionado no Anexo da presente Lei, ou em outra lei ou

regulamento, não respondendo o empreendedor, até então, por infração administrativa decorrente

da instalação ou operação sem licença, desde que o requerimento seja protocolado no prazo

estabelecido.

-Conforme lei 3.686 de 8/12/2015 que Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento Ambiental do
Estado de Rondônia e dá outras providências traz e seu Art 18 Inciso V que o Orgão Ambiental
/SEDAM pode solicitar esclarecimentos e complementações, uma única vez, em decorrência da
análise dos documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo
haver a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não tenham
sido satisfatórios.
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RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ALTERAÇÕES

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS:

> ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL:

 Requerimento padrão, disponível no site da SEDAM (solicitando a alteração, o mesmo deverá

vir assinado pelo representante legal da empresa);

 Cópia do cartão CNPJ;

 Cópia SINTEGRA;

 Ato construtivo, Contrato Social, Requerimento de Empresário Individual, Estatuto Social,

Declaração de MEI ou Certidão Simplificada;

 Relatório Fotográfico da Empresa mostrando a Placa de Identificação da Empresa com a nova

Razão Social;

 Publicação em Jornal;

 Autos ou Certificados emitidos pelo corpo de bombeiros militar (deve ser apresentado o do

exercício vigente, poderá ser em nome da antiga empresa;

 Alvará de funcionamento poderá ser em nome da antiga empresa;

 Comprovante de recolhimento da taxa (2 UPFs).

Obs: No caso de novo Responsável Técnico apresentar a baixa do antigo e nova ART.
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> ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL, SÓCIO E CNPJ:

 Requerimento padrão, disponível no site da SEDAM (solicitando a alteração, o mesmo deverá
vir assinado pelo representante legal da empresa);

 Cópia do cartão CNPJ;

 Cópia SINTEGRA;

 Ato construtivo, Contrato Social, Requerimento de Empresário Individual, Estatuto Social,

Declaração de MEI ou Certidão Simplificada;

 Autos ou Certificados emitidos pelo corpo de bombeiros militar (deve ser apresentado o do

exercício vigente, poderá ser em nome da antiga empresa;

 Alvará de funcionamento poderá ser em nome da antiga empresa;

 Termo de responsabilidade de passivo ambiental (deve ser informado a destinação dos

resíduos e a matéria prima remanescente da antiga empresa);

 Retificação do Plano de Suprimento Sustentável;

 Plano de Controle Ambiental acompanhado de ART;

 Relatório de Vistoria Técnica;

 Publicação em Jornal;

 Comprovante de recolhimento da taxa (2 UPFs);

 Documento pessoal dos responsáveis legais;

 Comprovar a origem do Abastecimento hídrico.

Obs.: No caso de baixa da ART do Plano de Controle Ambiental, apresentar uma nova ART de
execução do Plano ou um novo Plano com nova ART e taxa para análise do mesmo.
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> ALTERAÇÃO DE SÓCIO:

 Requerimento padrão, disponível no site da SEDAM (solicitando a alteração, o mesmo deverá

vir assinado pelo representante legal da empresa);

 Documento pessoal dos responsáveis legais;

 Comprovante de recolhimento da taxa (2 UPFs);

 Cópia do cartão CNPJ;

 Cópia SINTEGRA;

 Ato construtivo, Contrato Social, Requerimento de Empresário Individual, Estatuto Social,

Declaração de MEI ou Certidão Simplificada;

 Documento pessoal dos responsáveis legais

> INCLUSÃO DE ATIVIDADE:

 Requerimento padrão, disponível no site da SEDAM (solicitando a alteração, o mesmo deverá

vir assinado pelo representante legal da empresa);

 Cópia do cartão CNPJ;

 Cópia SINTEGRA;

 Ato construtivo, Contrato Social, Requerimento de Empresário Individual, Estatuto Social,

Declaração de MEI ou Certidão Simplificada;

 Relatório fotográfico;

 Vistoria Técnico;

 Certidão de viabilidade do uso do solo emitido pela prefeitura;

 Complementação de PCA;

 No caso de área ser ampliada(Memorial descritivo da atividade informando, acessos,

endereço, bairro, município, coordenadas; geográficas, áreas em m² de todas edificações a

serem instaladas, existente e/ou ampliadas; Complementação de taxa).
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> AMPLIAÇÃO DE PÁTIO:

 Requerimento padrão, disponível no site da SEDAM (solicitando a alteração, o mesmo deverá

vir assinado pelo representante legal da empresa);

 Documentos de propriedades do imóvel, contratos de locação, contrato de compra e venda;

 Comprovante de recolhimento da taxa que será calculada conforme tamanho da área e tipo

de atividade;

 Vistoria Técnica.

 Memorial descritivo da atividade informando, acessos, endereço, bairro, municipio,

coordenadas geograficas, áreas em m² de todas as edificações a serem instaladas, existentes

e/ou ampliadas.

OBS: Essa alteração é regulamentada pela instrução normativa Nº 21 de 23 de dezembro de 2014 que

em seu Art 40 diz que “para efeito desta Instrução Normativa, denomina-se pátio o local de

armazenamento dos produtos florestais do empreendimento”.§ 1º O pátio deve ser cadastrado

pelo usuário e homologado pelo órgão ambiental competente. § 2º Cada usuário deve possuir

apenas um pátio cadastrado,correspondente à sua unidade industrial ou comercial

devidamenteinscrita na Secretaria da Receita Federal.§ 3º Nos casos em que houver a necessidade

de criação de um segundo pátio, o cadastramento deverá ocorrer a partir do Cadastro Nacional

da Pessoa Jurídica (CNPJ) específico de filial, nos termos da legislação vigente, salvo em caráter

excepcional e tem porário e devidamente justificado junto ao órgão ambiental competente. § 4º É

obrigatória a indicação do endereço completo, tamanho da área, descrição de acesso e

coordenadas geográficas dos pátios.
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> ALTERAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO:

 Apresentar a baixa da Anotação de Responsabilidade Técnica do antigo profissional;

 Apresentar a nova Anotação de Responsabilidade Técnica do profissional responsável;

 Documento pessoal do Responsável Técnico;

 Comprovante de recolhimento da taxa (2 UPFs).
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