
PERGUNTAS 
 

01-  Como posso fazer uma denuncia?  
- Você pode ligar no (64) 34054041, e deixar sua denuncia e em 
breve através do link Denuncias no portal da Prefeitura Municipal. 
 

02-  Quais documentos são necessários para a emissão da certidão 
de uso do solo? 
- Cópia dos documentos pessoais; 
Comprovante de endereço; 
Contrato de aluguel (caso haja); 
Cartão do CNPJ e Contrato Social; 
Comprovante da DUAM pago 
 

03- Quais documentos são necessários para a licença ambiental? 
- As licenças ambientais seguem vários procedimentos e existem 
diversas licenças cada uma para um fim específico, assim que para 
cada tipo de licença é necessário um tipo diferente de documentos, 
no momento da solicitação da licença é entregue ao cidadão um 
check list com os documentos necessários. 
 

04-  O que preciso fazer para ganhar uma muda? 
- A Secretaria mantém um viveiro municipal, onde fazemos e 
cuidamos de diversas espécies de mudas. O cidadão que tiver 
interesse deve se apresentar à secretaria com algum documento 
pessoal e poderá retirar as mudas. Para isso será feito um cadastro e 
o cidadão assina um termo de compromisso de plantar e cuidar da 
muda doada.  
 

05-  Por que preciso aderir ao SIM (Serviço de Inspeção Municipal)? 
- O SIM é o selo que garante que seu produto está de acordo com as 
normas de higiene e segurança para que seu produto possa ser 
comercializado em âmbito municipal. 
 

06- Quem precisa aderir ao SIM? 
- Todo produtor que manipular matéria prima de origem animal e/ou 
vegetal.  
 

 

07-   O que é coleta Seletiva? 
- É um sistema de recolhimento de materiais recicláveis previamente 

separados na fonte geradora e que podem ser reutilizados ou reciclados: 

papéis, plásticos, vidros, metais e orgânicos. Para que funcione de 

verdade, é imprescindível que a população participe, na primeira etapa 

do sistema, simplesmente separando a matéria orgânica dos demais 

resíduos e não misturando nenhum desses a materiais contaminantes 

ou perigosos - pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, produtos 

químicos, venenos, remédios e suas embalagens, óleo de cozinha etc. 



 
08-  O que devo fazer para reduzir a geração de lixo? 

- Lixo quem faz é cada um de nós. Então, para evitar, devemos 
separar os resídu- os conforme sua constituição ou composição, jamais 
misturando os resíduos or- gânicos (restos de alimentos) e inorgânicos 
(plástico, papel, vidro, metais). Pilhas, baterias, lâmpadas, recipientes ou 
produtos com gases, embalagens de remédios e medicamentos 
vencidos devem ser também separados e encaminhados aos 
respectivos vendedores desses produtos, obrigados ao recebimento – a 
logística reversa será implementada progressivamente (art. 56, Lei no 
12.305/2010). Estes jamais devem ser descartados com outros resíduos 
comuns, pois podem ser altamente contaminantes ao solo, água e ar. 
Você pode adotar cuidados simples para não transformar a matéria-
prima contida nos resíduos sólidos em lixo.  
 
09-  Porque devo separar o óleo de cozinha usado?  

- Quando lançado nas pias ou no lixo doméstico, o óleo vegetal 
usado nas nossas cozinhas provoca grande impacto ambiental, pois 
acaba atingindo as águas (rios e riachos), ainda entupindo pias e 
dutos de esgoto, encarecendo os processos das estações de 
tratamento e contribuindo para o aumento das áreas dos aterros 
sanitários. Acumulado em recipientes (garrafas pet) e encaminhado 
aos pontos de coleta, vira matéria-prima para a fabricação de 
diversos produtos como biodiesel, óleo para engrenagens, tintas, 
sabão, detergentes, etc.  
 

10-  Como posso verificar uma licença ambiental?  
- Basta conferir no Portal da Prefeitura, na pagina da SAMARH, no 
link de Licenças Ambientais.  

 




