
 
 

 
RELAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA SOLICITAÇÃO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
ANEXO XV - DECRETO MUNICIPAL N° 677/2016 

 
1. Anuência Prévia ambiental – APRA 

 Requerimento; 
 Relatório Técnico Ambiental Prévio – RETAP, elaborado com base no Termo de Referência 

constante no Anexo XVI deste Decreto.; 
 Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações se houver, ou Declaração de Firma 

Individual; 
 Cartão de CNPJ; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização 

de Protocolo; 
 Original ou cópia autenticada da ART. 

 
 

2. Licença Prévia – LP 
 Requerimento de Licenciamento Padrão; 
 Requerimento de CNDA; 
 Formulário de Enquadramento da Atividade 
 Relatório Técnico Ambiental Prévio – RETAP, elaborado com base no Termo de Referência 

constante no Anexo XVI deste Decreto; 
 Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações se houver, ou Declaração de Firma 

Individual; 
 Cópia do CNPJ; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização 

de Protocolo; 
 Original ou cópia autenticada da ART. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Licença de Instalação – LI 
 Requerimento Padrão; 
 Formulário do Sistema de Informação e Diagnostico – SID, especifico da Atividade disponibilizado 

pelo SEMMA; 
 Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação / arrendamento; 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, ou Declaração de Firma Individual; 
 Cópia do CNPJ; 
 Cópia da Inscrição Municipal; 
 Cópia da LP expedida pela SEMMA; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização de 

Protocolo; 
 Original ou cópia autenticada da ART. 

 4. Licença de Operação – LO 
 Comprovante de Cadastro da SEMMA; 
 Relatório de Informações sobre Investimentos Executados; 
 Certidão de Vistoria de Regularização do Corpo de Bombeiros; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização de 

Protocolo; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  5. Renovação de Licença de Operação – LO 
 

 Requerimento de Licenciamento Padrão; 
 Requerimento de CNDA; 
 Formulário de Enquadramento da Atividade; 
 Formulário do Sistema de Informação e Diagnostico – SID, atualizado, especifico da Atividade; 
 Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações se houver, ou Declaração de Firma Individual; 
 Cópia do CNPJ; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização de 

Protocolo; 
 Relatório de Informações sobre Investimentos Executados; 
 Certidão de Vistoria de Regularização do Corpo de Bombeiros; 
 Original ou cópia autenticada da ART. 
 Cópia da LO – frente e verso; 
 Certidão de Vistoria de Regularização do Corpo de Bombeiros; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização de 

Protocolo. 
 

  7. Licença de Simplificada– LS 
 

 Requerimento de Licenciamento Padrão; 
 Requerimento de CNDA; 
 Formulário de Enquadramento da Atividade 
 Formulário do Sistema de Informação e Diagnostico – SID especifico da Atividade; 
 Termo de Responsabilidade Técnica – TRA; 
 Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações se houver, ou Declaração de Firma 

Individual; 
 Cópia do CNPJ; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização 

de Protocolo; 
 Original ou cópia autenticada da ART. 

 

  6. Licença de Ambiental de Regularização – LAR 
 

 Requerimento de Licenciamento Padrão; 
 Requerimento de CNDA; 
 Formulário de Enquadramento da Atividade; 
 Formulário do Sistema de Informação e Diagnostico – SID especifico da Atividade; 
 Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações se houver, ou Declaração de Firma 

Individual; 
 Cópia do título de domínio da área ou contrato de locação / arrendamento; 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, ou Declaração de Firma 

Individual; 
 Cópia do CNPJ; 
 Cópia da Inscrição Municipal; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização 

de Protocolo; 
 Relatório de Informações sobre Investimentos Executados; 

 Certidão de Vistoria de Regularização do Corpo de Bombeiros; 
 Original ou cópia autenticada da ART. 

 



 

 
 

 
9. Licença Temporária – LT 
 Requerimento; 
 Declaração de Impacto Ambiental – DIA; 
 Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, ou Declaração de Firma Individual; 
 Cópia do CNPJ; 
 Autorização do setor Tributário - SEMAF 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização de 

Protocolo. 
 

10. Licença Especial – LE 
 Requerimento; 
 Identidade; 
 Comprovante de residência, domicílio, posse, propriedade ou contrato de aluguel; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização de 

Protocolo. 
 

11. Licença de Desativação – LD 
 Requerimento; 
 Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, ou Declaração de Firma Individual; 
 Cópia do CNPJ; 
 Formulário de Encerramento de Atividades devidamente preenchido; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização de 

Protocolo. 
 

12. Autorização Ambiental - AA 
 Requerimento; 
 Identidade e CPF 
 Comprovante de residência, domicílio, posse, propriedade ou contrato de aluguel se pessoa física 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, ou Declaração de Firma Individual; 
 Cópia do CNPJ; 
 Cópia da Inscrição Municipal, se tiver; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização de 

Protocolo. 
 Projeto com ART do responsável quando for necessário. 

 
OBSERVAÇÃO:  
 
- Só poderá protocolar requerimento acompanhado da respectiva documentação listada para cada tipo 
de licença. 
 

8. Licença Única – LU 
 Requerimento; 
 Declaração de Impacto Ambiental – DIA; 
 Cópia dos documentos pessoais – CPF e Identidade; 
 Cópia do Contrato Social e respectivas alterações, se houver, ou Declaração de Firma Individual; 
 Cópia do CNPJ; 
 Guia de recolhimento da taxa paga, cujo valor será fornecido pela SEMMA, com autorização de 

Protocolo. 
 


