
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ
ESTADO DO ESPÍÍRÍTO SANTO

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Híídricos - SEMMA

Visando  a  melhoria  no  trâmite  dos  processos  de  Licenciamento
Ambiental/Anuências/Autorizações  Ambientais/Dispensa  de  Licenciamento
Ambiental, junto à SEMMA de Jaguaré, informamos que:

1)  Para  formalização  do  processo  administrativo  de  requerimento
de Licenciamento  Ambiental/Anuências/Autorizações  Ambientais/Dispensa  de
Licenciamento Ambiental, será necessário, a partir desta data, a conferência da
documentação anterior ao protocolo, a conferência será realizada pelos técnicos
da SEMMA, onde será emitida autorização para formalização do processo,  os
casos  em  que  não  obedecerem  o  disposto,  não  serão  aceitos  no  setor  de
protocolo da PMJ.

1.1) Visando um melhor atendimento ao público externo, para conferência da
documentação supracitada o requerente deverá solicitar agendamento de horário
através  do  endereço  de  e-mail:  meioambiente@jaguare.es.gov.br,  para
confirmação do horário agendado, aguardar retorno da SEMMA.

2)  A  documentação  referente  a  atendimento  de  condicionantes,  ou outras
demandas  de  processos  de Licenciamento  Ambiental/Anuências/Autorizações
Ambientais/Dispensa  de  Licenciamento  Ambiental já  em  trâmite  na  SEMMA
deverão ser entregues na mesma, dispensando a abertura de um novo processo.
Deve acompanhar a documentação o formulário específico disponível no site da
PMJ.

3)  Considerando  a  IN  02/2016  do  Conselho  Estadual  de  Meio  Ambiente  -
CONSEMA, fiquem atentos as novas normativas, também disponíveis no Site da
PMJ:

 IN SEMMA 06/2018 que altera os anexos I, II e III da IN SEMMA 01/2014.
 IN SEMMA 07/2018 que altera o anexo I da IN SEMMA 02/2014.

4)  E  ainda,  no  tocante  ao  licenciamento  ambiental  municipal,  também está
disponível no Site da PMJ:

 Decreto 092 de 12 de Junho de 2018, que altera o Decreto 082 de 18 de
Agosto de 2014.

 Decreto 116 de Julho de 2018, que altera o Decreto 082 de 18 de Agosto
de 2014.

 IN SEMMA 08/2018 que revoga inciso IX, art. 2º da Instrução Normativa
nº 03 de 18 de setembro de 2014 que estabelece os procedimentos legais
para requerimento de Anuência Prévia Municipal, Autorização Ambiental e
Dispensa de Licenciamento Ambiental.
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NOVIDADES NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL
                                  Fique por dentro!
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