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Secretaria de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana  

 

 

Av. Getúlio Dorneles Vargas, 530 - Jardim California - Jacareí - SP 

Telefone: (12) 3955-9140 - meio.ambiente@jacarei.sp.gov.br 

DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

1) Formulário de Requerimento, conforme modelo disponibilizado pela SMAZU em 

https://www.jacarei.sp.gov.br/licenciamento-ambiental-municipal/; 

2) Procuração (se necessário), conforme modelo disponibilizado pela SMAZU em 

https://www.jacarei.sp.gov.br/licenciamento-ambiental-municipal/; 

3) Cópia do RG; 

4) Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (se possuir CNPJ); 

5) Certidões de matrículas do Cartório de Registro de Imóveis (CRI) das áreas ocupadas 

pelo empreendimento dentro do prazo de validade (com data de emissão ou consulta 

digital no máximo 3 meses da abertura do processo, conforme o item 4, do Anexo V, do 

Decreto n° 635/2018); 

6) Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela SEGOVPLAN para a atividade 

pretendida na área do empreendimento. Dentro da validade (com data de emissão de até 

180 dias da data da abertura do processo); 

7) Memorial de Caracterização do Empreendimento (MCE), conforme modelo disponibilizado 

pela SMAZU em https://www.jacarei.sp.gov.br/licenciamento-ambiental-municipal/; 

8) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART); 

9) Cópia do IPTU – para imóvel urbano; 

10) Planta Ambiental (de acordo com as orientações de procedimento de elaboração); 

11) Laudo técnico para fins de autorização de supressão de vegetação nativa e/ou corte 

de árvores isoladas e/ou intervenção em área de preservação permanente – APP (de 

acordo com as orientações de procedimento de elaboração); 

12) Protocolo do pedido de outorga do Departamento de Águas e Energia Elétrica (para 

as intervenções em APP com interferências em corpo hídrico); 

13) Para Microempreendedor Individual (MEI): 

• Certificado de condição de MEI; 

• RG e CPF; 

• Comprovante de endereço. 

 

OBSERVAÇÃO: 

1) Todos os documentos deverão ser apresentados em formato PDF. 

2) Os documentos deverão ser assinados digitalmente. Este serviço está 

disponível gratuitamente para o cidadão no portal gov.br. 
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