Tipo de Licença:

LICENÇA DE DE OPERAÇÃO – LO

Empreendimentos/Atividades: Todos Conforme resolução do CONEMA 04/2011 – Anexo 01.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS BÁSICOS: LO
1.

□ Requerimento de Licença, modelo SEMUR;

2.

□ Identificação do empreendedor, documentos da Pessoa Física ou Jurídica;

3.

□ Certidão Negativa de Débitos com o Município – CND;

4.

□ Certidão Negativa de Débito Ambiental com o Município – CNDA;

5.

□ Licença anterior, licença de instalação - LI, atentar para o prazo de validade;

6.

□ Todos os documentos, projetos e estudos exigidos nos condicionantes da licença anterior, Licença de
Instalação - LI; 7.

8.

□ Habite-se emitido pelo corpo de bombeiros;

□ Comprovante de inspeção emitido pela vigilância sanitária: escolas, centros de pesquisa, ginásios de
esportes, supermercados, shopping centers, entre outros;

9.

□ Quando o empreendimento possuir subestação de energia elétrica própria, apresentar laudo técnico,
elaborado por empresa especializada, atestando a não existência de produtos ou equipamentos que
utilizam ascarel, com a respectiva ART. Apresentar 01 via impressa; 10. □ Publicação do pedido de
licença, conforme modelo SEMUR;

11. □ Comprovante de pagamento do custo do licenciamento ambiental.

Observações:
•

Os documentos apresentados em forma de fotocópia deverão estar legíveis, serem autenticados ou
acompanhados do documento original, para simples conferência pela SEMUR.

•

A não apresentação de algum dos documentos, por já haver sido apresentado à SEMUR anteriormente, desde que
válido no momento de protocolo do processo atual, deverá ser justificada por meio de formulário específico.

INSTRUÇÕES TÉCNICAS
1. Requerimento de licença, modelo SEMUR:

 Deve ser preenchido e assinado pelo empreendedor ou representante legal, e fornecer todas as informações
solicitadas.
2. Identificação do empreendedor, documentos da pessoa física ou jurídica:

 Pessoa física: Apresentar identidade e CPF;
 Pessoa jurídica: Apresentar contrato social, CNPJ e identificar representante legal, por meio da identidade e do
CPF:
 Caso possua procurador, apresentar procuração, por instrumento público ou com firma reconhecida, devendo
apresentar os documentos de identidade e CPF; e as formas de contato do procurador.
3. Certidão negativa de débitos com o Município – CND:

 Apresentar CND emitida pela Secretária Municipal de Tributação – SEMUT.
4. Certidão negativa de débito ambiental com o Município – CNDA:

 Deverá ser requerida à SEMUR, no mesmo requerimento da licença solicitada.
5. Licença anterior, Licença de Instalação – LI:

 Apresentar a Licença de Instalação, atentando para o prazo de validade.
6. Documentos, projetos e estudos exigidos nos condicionantes da licença anterior:

 Os estudos devem estar em conformidade com termo de referência emitido pela SEMUR.
7. Habite-se emitido pelo corpo de bombeiros:

 Apresentar documentação expedida pelo corpo de bombeiros.
8. Comprovante de inspeção emitido pela vigilância sanitária:

 Apresentar documentação expedida pela vigilância sanitária.
9. Laudo técnico, atestando a não existência de produtos ou equipamentos que utilizam ascarel.

 Apresentar o laudo.
10. Publicação do Pedido de Licença, conforme modelo SEMUR:

 Apresentar cópia da folha original do jornal onde foi feita a publicação. A cópia deve feita de modo a contemplar o
nome do jornal, o numero da folha e a data de sua publicação.
11. Comprovante de pagamento do custo do licenciamento ambiental:

 Apresentar o boleto de pagamento autenticado.
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