1. Modelo de declaração do empreendimento, para LAS/CADASTRO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ÁREAS SUSPEITAS DE CONTAMINAÇÃO OU
CONTAMINADAS PARA EMISSÃO DO LAS CADASTRO.
Para fins de Licença Ambiental Simplificada – LAS Cadastro junto ao CODEMA –
Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento
Ambiental,
a
empresa
__________________________________, CNPJ: _______________, com sede no município
de Araújos, no Estado de MINAS GERAIS, aqui representada pelo seu(sua) proprietário(a) o
Sr.(a) _________________________________, brasileiro, casado, empresário, portador
CPF: _________________ e da Carteira de Identidade: ________________, residente e
domiciliado a _________________________________ – ARAÚJOS / MG – CEP: 35.603-000
e abaixo assinado, ciente de suas obrigações estabelecidas na Legislação Ambiental e das
sanções de natureza administrativas, civil e penal pela inexatidão das informações do
presente, DECLARA, sob as penas da lei, a inexistência de áreas suspeitas de contaminação
ou contaminadas em função das atividades do empreendimento e que todas as informações
prestadas à SMAAE - Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Água e Esgoto são
verdadeiras.
Declara, outrossim, estar ciente de que os documentos e laudos que subsidiam as
informações prestadas à SMAE poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou
após a implementação dos procedimentos previstos no “Programa Estadual de Gestão de
Áreas Contaminadas”, para fins de auditoria.

Araújos, ___ de ________ de 2021.

_________________________________________________________
Proprietário/Requerente

2. Modelo de declaração do empreendimento, para LAS/RAS.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ÁREAS SUSPEITAS DE CONTAMINAÇÃO OU
CONTAMINADAS PARA EMISSÃO DO LAS RAS.
Para fins de Licença Ambiental Simplificada – LAS RAS junto ao CODEMA – Conselho
Municipal
de
Desenvolvimento
Ambiental,
a
empresa
__________________________________, CNPJ: _______________, com sede no município
de Araújos, no Estado de MINAS GERAIS, aqui representada pelo seu(sua) proprietário(a) o
Sr.(a) _________________________________, brasileiro, casado, empresário, portador
CPF: _________________ e da Carteira de Identidade: ________________, residente e
domiciliado a _________________________________ – ARAÚJOS / MG – CEP: 35.603-000
e
abaixo
assinado,
o
responsável
técnico
pelo
empreendimento
Sr.(a)
____________________________, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador do CPF nº
_____________, da Carteira de Identidade nº. _________________, e Registro no Conselho
de Classe nº ______________ – CREA/MG abaixo assinado, cientes de suas obrigações
estabelecidas na Legislação Ambiental e das sanções de natureza administrativas, civil e
penal pela inexatidão das informações do presente, DECLARAM, sob as penas da lei, a
inexistência de áreas suspeitas de contaminação ou contaminadas em função das atividades
do empreendimento e que todas as informações prestadas à SMAAE - Secretaria Municipal
de Meio Ambiente, Água e Esgoto são verdadeiras.
Declaram, outrossim, estar cientes de que os documentos e laudos que subsidiam as
informações prestadas à SMAE poderão ser requisitados a qualquer momento, durante ou
após a implementação dos procedimentos previstos no “Programa Estadual de Gestão de
Áreas Contaminadas”, para fins de auditoria.

Araújos, ___ de ________ de 2021.

_________________________________________________________
Proprietário/Requerente

_________________________________________________________
Responsável técnico pelo empreendimento

