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I - DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU NÃO DE PASSIVOS

Eu (NOME DO INTERESSADO), RG, CPF, responsável pelo
requerimento de licença ambiental para (DENOMINAÇÃO DO
EMPREENDIMENTO), declaro, para os devidos fins, que a área
em questão É / NÃO É contaminada ou suspeita de
contaminação, É / NÃO É tombada ou esteja em estudo de
tombamento, ENCONTRA-SE / NÃO ENCONTRA-SE em área com
restrição de tombamento, bem como ENCONTRA-SE / NÃO
ENCONTRA-SE com embargo por infração ambiental ou
urbanística, FOI / NÃO FOI alvo de compromisso ou de Termo de
Ajustamento de Conduta junto ao Ministério Público ou Poder
Executivo, ou É / NÃO É objeto de ação judicial.
Declaro que tenho plena ciência de que o licenciamento
ambiental não substitui ou dispensa quaisquer outras
aprovações, alvarás, outorgas e licenças exigidas por lei, inclusive
com relação à viabilidade do empreendimento em face da Lei de
Uso e Ocupação do Solo do Município de Campinas.

Data
_________________________________________
Assinatura do Interessado
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II - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME - EPP

_____________ (nome da empresa), estabelecida na
________________ (rua; nº e cidade), neste ato representada
por seu representante legal __________ (nome do
representante),
____________________
(nacionalidade),
____________ (estado civil), RG nº _______________ e CPF nº
____________, residente e domiciliado na ____________ (rua;
nº e cidade), delara, sob as penas das Leis Civis e Penais, que a
empresa acima citada classifica-se como Microempresa - ME ou
Empresa de Pequeno Porte - EPP, perante a ____________
(Receita Federal e/ou Secretaria da Fazenda do Estado).

Data,
____________________________
Assinatura
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III - MODELO DE PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular de Mandato, (nome da
empresa/pessoa física), localizado (endereço) neste Estado de
São Paulo, neste ato representada por(nome do representante
legal), brasileiro, casado, empresário, portador do documento de
identidade tipo RG nº... - SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº....,
nomeia e constitui seu bastante procurador (NOME DO
PROCURADOR), (Profissão)......., inscrito no (Conselho de
Classe)..... sob o nº........ ou RG nº............... e CPF nº.............,
outorgando amplos e plenos poderes para representá-lo perante
a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura Municipal de
Campinas podendo solicitar, requerer, retirar documentos,
postular, negociar, transigir e praticar outros atos atinentes à
defesa dos interesses da mandante, onde figure como
interessada em quaisquer processos e procedimentos
administrativos, em trâmite perante os citados órgão, seja no
polo ativo ou no polo passivo dos mesmos.

Data,
____________________________
Assinatura
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