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CERTIDÃO DE ATIVIDADE NÃO LICENCIÁVEL SEI Nº 147/2018 - SAMA.UAT

Informamos para os devidos fins e efeitos que ASSOCIACAO DE PROMITENTES
COMPRADORES DE UNIDADES AUTONOMAS DO CONDOMINIO RESIDENCIAL HOME CLUB
RUI BARBOSA, inscrito(a) no CPF/CNPJ nº 23.160.122/0001-40, requereu a Certidão de Atividade Não
Licenciável para a(s) atividade(s) de condomínio residencial vertical atendido por sistema de coleta e
tratamento de esgoto, localizada(s) à Rua Ruy Barbosa, 2987 Bairro Costa e Silva, município de
Joinville/SC.

A(s) atividade(s) citada(s) acima não integra(m) até a presente data as listagens de
atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental aprovadas pelo CONSEMA
através das Resoluções nº 98/2017 e 99/2017 e, pelo COMDEMA, através da Resolução nº 01/2013,
portanto não sujeito ao licenciamento ambiental. -

Esta Certidão está vinculada à exatidão das informações prestadas pelo
empreendedor/requerente no requerimento da SAMA.

A SAMA poderá, a qualquer momento, exigir o licenciamento ambiental caso verifique
discordância entre as informações prestadas e as características reais do empreendimento/atividade.

A presente certidão foi emitida sem rasura e/ou colagem e tem validade na vigência das
Resoluções CONSEMA nº 98/2017 e 99/2017 e Resolução COMDEMA nº 01/2013.

Igualmente, a presente Certidão não dispensa nem substitui Alvarás ou Certidões de
qualquer natureza exigidos pela legislação federal, estadual ou municipal, não autoriza qualquer
terraplanagem, edificação, supressão de vegetação, intervenção ou utilização de área de preservação
permanente, nem dispensa o cumprimento da legislação vigente.

Fica proibida a realização de atividades diferentes das declaradas no documento
(2188819).

A certidão tem validade de 01 (um) ano pós a data de assinatura.

Documento assinado eletronicamente por Josimar Neumann, Gerente, em
26/09/2018, às 07:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001,
Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de
30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/
informando o código verificador 2467515 e o código CRC 651702E4.
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