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PARECER TÉCNICO - OUTROS 

 

Instrumento utilizado para a solicitação de manifestação a respeito de assuntos inerentes às 
atribuições da CETESB que não estejam contemplados nos outros documentos emitidos pela 
CETESB. 

I. Documentação Necessária 
 

1. "Solicitação de" (SD) Impressa, devidamente preenchida e assinada 
pelo Proprietário ou Responsável Legal; 
Observação: Se no campo procurador foi indicado um funcionário da 
empresa requerente, deverá ser apresentada, para conferência do 
vínculo, Carteira Profissional registrada, hollerith, etc. 
 

2. Comprovante de Pagamento do Preço de Análise, devidamente 
recolhido, ou, se isento, comprovação da condição de isenção de 
acordo com a legislação vigente. 

 
3. Procuração: quando for o caso de terceiros representando o 

Interessado/Empreendimento. Deve ser assinada pelo Proprietário ou 
por um Responsável Legal. Não necessita de reconhecimento de firma. 

 
4. Documentação complementar a ser entregue em casos de 

Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou 
Microempreendedor Individual (MEI) -vide informações contidas 
no link. 

 
5. Cópias simples do RG e do CPF ou da Carteira Nacional de 

Habilitação - CNH (versão com foto) para pessoa física, ou cartão do 
CNPJ para pessoas jurídicas (se houver). 

 
6. Documentos a serem apresentados para Parecer Técnico para a 

atividade de manejo de fauna exótica e criadouro de fauna 
silvestre - conforme relação disponibilizada no link. 

 
7. Documentos para Parecer Técnico para a Avaliação do uso de 

produtos biotecnológicos para tratamento de efluentes líquidos, 
resíduos sólidos e remediação de solos e águas - conforme 
relação disponibilizada no link. 

 
8. Documentos necessários para análise do pedido em questão, que será 

definido pela CETESB na ocasião da análise. 
 

A CETESB se reserva o direito de exigir complementação de informações a qualquer 
momento da análise do processo. 

 
II. Documentação complementar a ser entregue se houver supressão 

de vegetação ou intervenção em área de preservação permanente 
 
Clique aqui para obter a lista de documentos necessários. 
 

III. Documentação complementar a ser entregue em casos onde 
empreendimento estiver em Área de Proteção de Mananciais 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/lic_instalacao_documentacao.asp#procuracao
http://www.cetesb.sp.gov.br/pdf/ME_EPP.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/pdf/PT_Manejo.pdf
http://www.cetesb.sp.gov.br/pdf/PT_1022.pdf
http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/intervencoes_doc_nativa.asp
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Clique aqui para obter a lista de documentos necessários. 
 

IV. Preço 
70 UFESP 
Preço para microempresa ou empresa de pequeno porte: 7 UFESP 
 

V. Legislação 
Definição do Preço: Artigo 74 do Regulamento da Lei nº 997/76 aprovado pelo 
Decreto nº 8.468/76 e suas alterações. 
 

http://licenciamento.cetesb.sp.gov.br/cetesb/lic_manan_rmsp_quem.asp

