
 
 

Município de São Bernardo do Campo  
 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL 
DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E AVALIAÇÃO AMBIENTAL 

 

Praça Samuel Sabatini, 50 – 6° andar - Paço Municipal “Tancredo Neves” - Centro - 09750-901 - São Bernardo do Campo, 
SP 

 (0xx11) 2630-4439 - @ licenciamento.ambiental@saobernardo.sp.gov.br 

 

DECLARAÇÃO DE VERACIDADE DE INFORMAÇÕES 
 
 

Eu, _________________________________________declaro, na qualidade de representante 
legal da empresa _______________________________________________, que as informações 
por mim prestadas no Memorial de Caracterização de Empreendimento – MCE, e outras 
constantes no processo administrativo objeto desta análise, com fins de obtenção do 
Licenciamento Ambiental no modelo Simplificado, são VERDADEIRAS.  
 
Fico CIENTE das condicionantes presentes na Licença Simplificada, particularmente da 
obrigatoriedade de seu porte (cópia) e do correto preenchimento e porte do Controle de 
Transportes de Resíduos – CTR nos caminhões e/ou caçambas utilizados na atividade de coleta e 
transporte de resíduos não perigosos (RCC), bem como da necessidade da aplicação do logo 
“Operação Obra Limpa”. 
 
Fico CIENTE por meio deste documento que a qualquer tempo a atividade poderá ser objeto de 
ação fiscal por parte da Prefeitura e que a constatação de qualquer divergência entre as 
informações prestadas e a real situação do empreendimento, poderá acarretar na suspensão, 
cassação, ou anulação da licença, além das sanções administrativas cabíveis conforme definido 
no artigo 11º. do Decreto Municipal nº. 20.463/2.018.  
 
Fico também CIENTE que o funcionamento da atividade poderá ser suspenso a qualquer tempo, 
caso sejam verificadas condições de degradação ambiental e incomodidades à vizinhança 
causadas pelo empreendimento. Nessa situação, poderá ser exigido o procedimento completo 
de licenciamento ambiental, sem prejuízo da devida reparação pelo dano causado.  
 
Assim CIENTE, solicito a continuidade dos procedimentos para a obtenção da Licença 
Simplificada.  

 

São Bernardo do Campo, em ____ de ___________ de _______. 

 

 

NOME: Assinatura: 

RG: 

CPF: 

 

 

Esta declaração DEVERÁ ter como signatário o representante legal da empresa, integrante do quadro societário constante do contrato 

social. 

mailto:licenciamento.ambiental@saobernardo.sp.gov.br

