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FORMULÁRIO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (SEMMA) 
 

Este documento deverá ser preenchido pelo interessado e entregue à SEMMA junto ao(s) documento(s) que se pretende a juntada em 
processo administrativo já existente (em tramitação). Recomenda-se a impressão de duas vias, para fins de protocolo (uma via para o 
requerente). Solicita-se, ainda, que todas as folhas juntadas possuam, no canto inferior esquerdo, o número do processo administrativo. Em 
caso de retorno/atendimento às diligências requeridas pela SEMMA em notificação ou comunicação de despacho, anexar, necessariamente, 
cópia do documento emitido pela SEMMA (a cópia não será anexada aos autos, mas servirá de orientação para o atendente da SEMMA). 
 

Ao efetuar a juntada de novos documentos, deve-se ter o cuidado em avaliar sua real relevância,  
de forma a se evitar a inclusão de informações desnecessárias e documentos repetitivos (cópias de documentos já existentes). 

 
 
 
 
 
 
 
 

VÍNCULO COM O PROCESSO 
 

□ Requerente   □ Procurador (com procuração nos autos)   □ Outro: __________________________ 

Nome:  _____________________________________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________ Telefones: ______________________________ 

 

SOLICITAÇÃO 
 

□ 1. Apensamento de Processo    □ 2. Desapensamento de Processo 

□ 3. Desentranhamento de Documento   □ 4. Arquivamento (definitivo) 

□ 5. Reconstituição dos Autos    □ 6. Complementação de Documentos 

□ 7. Diligências solicitadas pela SEMMA   □ 8. Outros Pedidos 
 

Descrição: __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
 

 

DOCUMENTOS ENTREGUES (quando for o caso, contar o verso como página) 

 

1. Formulário de Juntada (documento padrão obrigatório). 
2. ____________________________________________________________ Nº de Páginas: ________  
3. ____________________________________________________________ Nº de Páginas: ________  
4. ____________________________________________________________ Nº de Páginas: ________  
5. ____________________________________________________________ Nº de Páginas: ________ 
6. ____________________________________________________________ Nº de Páginas: ________  
  
Diante do NÃO ATENDIMENTO integral à Comunicação de Despacho ou à Notificação, a SEMMA não protocolará o pedido de 
juntada, salvo se o interessado apresentar expressa justificativa pela não entrega do documento faltante. O parecer sobre o 
aceite ou a recusa da justificativa será enviado por e-mail ao requerente ou a seu representante, com cópia do correio 
eletrônico anexada aos autos (a comunicação poderá ser reforçada via telefone, com devido registro nos autos). 
 

 
Preenchimento exclusivo pela SEMMA: 

Tipo de retorno:  

□ Comunicação de Despacho   □ Notificação   □ Outro: _____________________________________ 
 

Setor destinado: 

□ 1. Licenciamento Ambiental (Diretoria/Técnico) 

□ 2. Controle Ambiental 

□ 3. Fiscalização Ambiental 

□ 4. Outro: ______________________________ 

 

PROCESSO Nº: __________________________________ 

Data:  ___________________________ 
 

Atendente: _______________________ 
 
 
 

 
Carimbo 

 


