Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado do Ambiente
Instituto Estadual do Ambiente

TERMO DE CIÊNCIA

Em nome da empresa _________________________________________________________________________,
CNPJ nº ____________________________, eu, _________________________________________________________,
CPF nº ________________________, RG nº __________________________, emitido por _________________,
declaro sob as penas da lei e de responsabilização administrativa, civil e criminal, que:
(I) todas as informações prestadas ao Instituto Estadual do Ambiente – INEA, no requerimento de licenciamento
ambiental e nos documentos e estudos apresentados são verdadeiras e contemplam integralmente as exigências
estabelecidas pelo INEA, estando em consonância com a legislação vigente.
(II) estou ciente de que a prestação de informações falsas ou distorcidas, bem como a omissão de qualquer
informação ou documento no processo de licenciamento incidirá, além da responsabilização administrativa, civil
e criminal, no indeferimento do requerimento em trâmite ou no cancelamento do documento do Sistema de
Licenciamento Ambiental emitido.
(III) estou ciente de que no processo administrativo digital, todas as intimações e notificações, bem como a
publicação de autos de constatação, autos de infração, autos de medida cautelar, documentos do Sistema de
Licenciamento Ambiental, indeferimentos de requerimentos e demais decisões do INEA, serão realizadas por
meio de Diário Eletrônico, disponível no sítio eletrônico do INEA (www.inea.rj.gov.br), sendo de minha inteira
responsabilidade acompanhar a publicação de atos referentes ao processo em trâmite, não cabendo, sob qualquer
hipótese ou circunstância, alegar desconhecimento sobre esse procedimento.
(IV) estou ciente de que: a) a publicação no Diário Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial,
para quaisquer efeitos legais; b) considera-se como data da publicação o dia útil da disponibilização da
informação no Diário eletrônico; c) Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que se seguir ao
considerado como data da publicação.
Rio de Janeiro, ______ de _________________ de __________.

_________________________________
Responsável Legal
Nome:_______________________________
CPF: ________________________________
RG: _________________________________
Órgão Emissor: _______________________
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