
CHECK-LIST PARA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) 1

ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE) 2

DOCUMENTAÇÃO MÍNIMA PARA LP, LI E LO  e RENOVAÇÃO DE LICENÇA

Requerimento de licença preenchido e assinado pelo representante legal. 1 2

Comprovante de pagamento da taxa de abertura do processo, emi da pelo protocolo geral. 1 2

Enquadramento do empreendimento/a vidade. 1 2

Documentos de iden ficação Pessoa sica: RG e CPF do tular do requerimento. Pessoa jurídica: RG e CPF do(s)
representante(s) legal(/is) da Pessoa Jurídica tular do requerimento.

1 2

Documentos sociais:
Sociedade Limitada: Úl ma alteração contratual e Contrato Social consolidado.
Sociedade Anônima: Estatuto Social e ata de eleição da diretoria em vigor.
Órgãos Públicos: Ato de nomeação do(s) representante(s) legal(/is).
Outros casos: Documentos de cons tuição da Pessoa Jurídica e de eleição ou nomeação do(s) representante(s) 
legal(/is).

1 2

CNPJ Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica ob do no site da Receita Federal no ano
do requerimento.
Obs.: A Cer dão Ambiental será emi da com base nas informações de endereço constantes no CNPJ.

1 2

Declaração  de  microempresa  ou  Relatório  do  Simples  Nacional  emi do  pela  Receita  Federal  (se  for  o  caso)
Documento que comprove a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte para fazer jus à redução de
50% do valor do custo de análise.

1 2

Cópia  da  Cer dão  da  Prefeitura  Municipal  –  Cer dão  de  Zoneamento,  declarando  que  o  local  e  o  po  de
empreendimento ou a vidade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo ou
Alvará de Funcionamento ou Alvará de Funcionamento.

1 2

Documentos de iden ficação do procurador (se for o caso) RG e CPF do procurador cons tuído.  1 2

Procuração pública ou par cular (se for o caso). 1 2

Documentos de propriedade do imóvel atualizado. 1 2

Termo de Responsabilidade: Formulário re rado na SEMMA. 1 2

Registro  no  Conselho  de  Classe  do(s)  profissional(is)  responsável(is)  Cópia  do  Registro  Profissional  do(s)
Responsável(is) Técnico(s).

1 2

Anotação de Responsabilidade Técnica do(s) profissional(is) responsável(is)  (ART) ou Termo de Responsabilidade 
Técnica (TRT) - para biólogos

1 2

Planta de localização em mapas do programa Google Earth, indicando:
a) Coordenadas geográficas (graus, minutos e segundos);
b) Localização do terreno em relação ao logradouro principal, aos acessos, indicando suas denominações;
c) Caso esteja situado às margens da estrada ou rodovia, indicar o quilômetro e o lado em que se localiza;
d) Corpos d’água (rios, lagos, etc.) mais próximos ao empreendimento, com seus respec vos nomes, quando 
houver;
e) Usos dos imóveis e áreas vizinhas, num raio mínimo de 100 metros.

1 2

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA LICENÇA PRÉVIA

Croqui de localização da área de supressão de vegetação quando houver necessidade, conforme Lei Federal nº
12.651/2012 e Resolução CONAMA nº 303, de 20/03/02.

1 2

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos conforme Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, de acordo com as

normas NBR 10004/2004, NBR 111174 e NBR 12235 da ABNT e com a legislação vigente, em especial a Resolução

CONAMA nº 307, de 05.07.2002, e alterações.

1 2

DOCUMENTAÇÃO ESPECÍFICA PARA LICENÇA DE INSTALAÇÃO

Autorização para supressão de vegetação (se for o caso) Emi da pelo órgão competente. 1 2

Requerimento ou Outorga para captação de água Emi da pelo órgão competente.  (se for o caso) 1 2

Requerimento ou Outorga para lançamento de efluentes emi da pelo órgão competente. 2

Cronograma de implantação. 1 2

Projeto execu vo deverá contemplar:
a) Todas as etapas do tratamento descritas e iden ficadas; b) Caracterís cas do efluente (população residente e 
flutuante, se for o caso, vazão de tratamento, etc.); c) Eficiências de tratamento; d) Capacidade de tratamento 

1 2



NOTA -  Em função de pologia, das condições de localização ou outras condições específicas da a vidade a ser licenciada, 
poderão ser exigidos estudos, análises, projetos e outros documentos adicionais rela vos à a vidade, de acordo com análise 
técnica da Equipe de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.


