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NOTA TÉCNICA SLAM 001/2020 
 

PROCEDIMENTOS PARA PROTOCOLO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE BARRAGENS VIA E-MAIL DURANTE A 
PANDEMIA DO COVID-19  
 
A presente Nota Técnica define os procedimentos a serem adotados para protocolo de 
Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental de Barragens via e-mail conforme 
determina a Instrução Normativa n°007 de 26 de março em seu artigo 3º.  
 
O protocolo da Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental de Barragens, 
conforme definido na Instrução Normativa n° 007, será EXCLUSIVAMENTE via e-mail.  
 
Após preenchimento da Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental de 
Barragens e assinatura do responsável pela atividade e do responsável técnico, o 
documento deverá ser integralmente digitalizado (com qualidade suficiente para leitura) 
e enviado para o e-mail slam@idaf.es.gov.br.  
 
Deverá ser enviada apenas uma Declaração de Dispensa a cada e-mail.  
 
Após o recebimento, um servidor do Idaf irá conferir se a declaração está integralmente 
preenchida e enviará resposta via e-mail confirmando o recebimento da Declaração de 
Dispensa de Licenciamento Ambiental.  
 
A resposta enviada por e-mail deverá ser impressa pelo requerente e anexada à via 
original da Declaração de Dispensa de Licenciamento Ambiental de Barragens em posse 
do proprietário, juntamente com demais documentos exigidos na Instrução Normativa nº 
021 de 2017. Assim, a posse da resposta do Idaf via e-mail impressa será considerado 
confirmação de protocolo da declaração, não sendo necessária a entrega presencial da 
declaração mesmo após a normalização das atividades do Instituto.  
 
Informamos que o e-mail resposta consta de informações da barragem, sendo, portanto, 
EXCLUSIVO para uma única declaração. O uso de e-mails resposta para mais de uma 
Declaração de Dispensa ou para Declaração diferente da enviada ao Idaf será 
considerado infração e estará sujeito a penalidades. 
 
 
Vitória, 06 de abril de 2020 
 
 
Ahnaiá Zanotelli Dias da Silva 
Subgerente de Licenciamento Ambiental 
GELCOF - IDAF 
 
 
 
 
  


