LISTA DE DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO
(Conforme Resoluções COEMA no 007/2005, CONAMA 237/97 e 273/00).














Requerimento Padrão (LP, LI e LO) (modelo ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL), devidamente
preenchido e assinado, com respectiva ART;
Formulário de Caracterização Simplificado (modelo ÓRGÃO AMBIENTAL MUNICIPAL), devidamente
preenchido e assinado pelo responsável técnico pelo empreendimento, com respectiva ART;
Prova de publicação de súmula do pedido da Licença Prévia, Licença de Ins talação e Licença de
Operação no Diário Oficial do Município ou em jornal de circulação regional, conforme modelo
aprovado pelo CONAMA;
CNPJ, Contrato Social e alterações; Documentos pessoais dos sócios em caso de pessoa jurídica; ou
CPF e RG em caso de pessoa física;
Conta de água do empreendimento atualizada, no máximo 60 dias e/ou Outorga de Uso da Água
junto ao NATURATINS.
Comprovante de Recolhimento das Taxas de Licenciamento (LP, LI e LO) (Modelo ÓRGÃO AMBIENTAL
MUNICIPAL);
Certidão de Inteiro Teor do Cartório de Registro de Imóveis atualizada, no máximo 30 dias
ou documentação de justa posse; Contrato de locação (se for o caso).
Certidão de Uso do Solo.
Certidão Negativa de Débitos Municipal.
Anuência da concessionária para o lançamento dos efluentes sanitários domésticos e das
demais atividades, se for o caso;
Mapa de localização do empreendimento acompanhado de imagem de satélite indicando o nome
das ruas confrontantes;
Planta de situação do empreendimento;
Memorial fotográfico com fotos coloridas;





Para oficinas, lava jatos e torneadoras apresentar também:
Dimensionamento do sistema SAO;
Recibo de coleta de óleo usado, por empresa credenciada na ANP;
Contrato com empresa licenciada a recolher resíduos contaminados ou perigosos;






Para depósitos de gás liquefeito de petróleo GLP, apresentar também:
Certificado do corpo de bombeiros;
Registro junto a ANP;
Autorização de Transporte de Cargas Perigosas (ATCP), quando necessário.

 Para Canteiro de Obras, apresentar também:
 PGRS
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