Roteiros para obtenção de Licença Prévia ou Licença
Prévia e de Instalação concomitantes no âmbito
Municipal
Atividades e empreendimentos sujeitos a emissão de LAS -- LP – LI – LO

Indústrias e serviços
Como solicitar a Licença
1- Para LAS, LP, LI e LO- Preencher o FCE- Formulário de caracterização do
empreendimento;
2- Para LAS, LP, LI e LO- Reunir a documentação básica:
 Carta de solicitação endereçada ao prefeito conforme modelo;
 FCE- preenchido;
 MCE- Memorial descritivo do empreendimento ou atividade;
 Contrato social;
 Cadastro IBAMA (quando pertinente a atividade);
 Prova dominial (Matricula do imóvel, escritura ou contrato de locação);
 Certidão de uso e ocupação de solo;
 AVCB; (Auto de Vistoria/Laudo do Bombeiro);
 PAE- Plano de Atendimento de Emergência;
 CADRI- quando tiver transporte de resíduos;
 Inscrição municipal e estadual;
 Cartão CNPJ com CNAE;
 Alvará Municipal;
 Outorga ou permissão de uso DAEE (quando usar recurso Hídrico);
 Croqui do empreendimento com a localização mapeada;
 Habite-se;
 Comprovante de endereço;
 Planta e/ou projeto de instalação;
 Procuração: quando for o caso de terceiros representando a empresa,
apresentar o documento assinado pelo responsável da empresa;
 ART- do profissional responsável pelo empreendimento ou licenciamento;
 Boleto e comprovante de pagamento referente ao objeto solicitado( retirado
na SEDDEMA);
 Outras documentações referentes a empresa ou empreendimento que julgar
necessário para esclarecimentos.
3- Para LAS, LP, LI - No caso de necessidade de poda ou supressão de árvores, anexar
autorização;
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4- Para LAS, LO- Comprovante de Fornecimento de água e coleta de esgotos. Comprovante
de pagamento de taxa de água e esgoto do imóvel ou certidão do órgão responsável por
tais serviços, informando se o local é atendido pelas redes de distribuição de água e coleta
de esgoto.
 Obs. Dispensado caso já tenha sido apresentado nas solicitações anteriores.
5- Para LAS, LO- Caso o empreendimento utilize água provinda de poço artesiano ou
cisterna, anexar autorização de uso ou outorga;
6- Efetuar o pagamento da taxa de licenciamento; (Anexar comprovante)
7- Para LO- PAE (Plano de Atendimento a Emergência) – quando a empresa for da área de
produtos químicos, combustíveis e/ou inflamáveis;
8- Para LO- cadastro no IBAMA) – quando a empresa for da área de produtos químicos,
combustíveis e/ou inflamáveis;

Casos que o licenciamento pode se LAS- Licenciamento Ambiental
Simplificado
PARA INSTALAÇÃO- A LP, LI e LO podem ser solicitadas em conjunto, nos casos de pequenas
atividades potenciais de baixo impacto ambiental denominada LAS (Licença Ambiental
Simplificada: conforme lei Ordinária municipal 3.471 de 2015.












Lava jato, lava rápido e limpezas de carrocerias em geral ou afins;
Funilaria e pintura em geral;
Auto elétrica, lanternagem e similares;
Auto Mecânica e outros tipos de reparações automobilísticas;
Depósitos e comércio de Sucatas em geral;
Borracharia;
Comércio e prestação de serviço em gesso;
Madeireiras;
Prestação de serviços em terraplanagem;
Comercio e transporte de lixos e resíduos não perigosos;
Coleta e transporte de resíduos de construção civil;



Tanques aéreos para depósito e/ou armazenamento de combustíveis que tenham a
capacidade de até 15 m³;
Descontaminação de Tanques de produtos perigosos ou vaporizadores.
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