
CHECK - LIST  - INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO E SERVIÇOS
Extração de Minerais (envasamento de água mineral); Agricultura e extração de vegetais e silvicultura; Pecuária e criação de
outros animais; Produtos de minerais não metálicos; Siderúrgica e metalúrgica; Mecânica; Material elétrico e de comunicações;
Material  de  transporte;  Madeira;  Mobiliário;  Papel  e  papelão;  Borracha;  Química;  Produtos  farmacêu cos  e  veterinários;
Perfumaria,  sabões  e  velas;  Produtos  de  matérias  plás cas;  Têx l;  Vestuário,  calçados  e  artefatos  de  tecidos;  Produtos
alimentares; Editorial e Gráfica; Diversos; Unidades auxiliares de apoio industrial e serviços de natureza industrial; Serviços
auxiliares diversos; Hospitais, laboratórios e clínicas em geral.

LICENÇA PRÉVIA (LP) 1

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI); LICENÇA AMBIENTAL INTEGRADA (LAI); E LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA (LAU) 2

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI); E LICENÇA AMBIENTAL INTEGRADA (LAI)

Específico para construções novas e acréscimos de edificações; implantação de áreas de recreação pública e privada,
tais  como  parques,  estádios,  ginásios;  implantação  de  empreendimentos  turís cos;  loteamento  industrial,
residencial, comercial e misto; implantação e ampliação de terminais rodoviários; corte e aterro, corte e aterro para
nivelamento de greide (terraplenagem); aterro hidráulico.

3

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 4

LICENÇA DE OPERAÇÃO E RECUPERAÇÃO (LOR) 5

DOCUMENTAÇÃO PARA ANÁLISE DE PROCESSOS
Requerimento de licença preenchido e assinado pelo representante legal. 1 2 3 4 5

Comprovante de pagamento da taxa de abertura do processo, emi da pelo protocolo geral. 1 2 3 4 5

Enquadramento do empreendimento/a vidade. 1 2 3 4 5

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 3 4 5

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).

1 2 3 4 5

CNPJ: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica. 1 2 3 4 5

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 3 4 5

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 3 4 5

Documentos de iden ficação do procurador (se for o caso) RG e CPF do procurador cons tuído. 1 2 3 4 5

Procuração pública ou par cular (se for o caso), com firma reconhecida. 1 2 3 4 5

Documentos de propriedade do imóvel atualizado. 1 2 3 4 5

Termo de Responsabilidade: Formulário re rado na SEMMA. 1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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

1 2 3 4 5

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 se situe às margens da estrada ou rodovia, indicar o quilômetro e o lado que se localiza;

d) Corpos d’água (rios, lagos, etc.) mais próximos ao empreendimento, quando houver;

e) Usos dos imóveis e áreas vizinhas, num raio mínimo de 100 metros.

1 2 3 4 5

Declaração do empreendedor sobre emissão de ruído conforme Lei Municipal 4249/2015. 1 2 3 4 5

Formulário de Cadastro Industrial e seus anexos preenchidos e assinado pelo responsável técnico.
São anexos do cadastro Industrial:
a) Memorial descri vo dos processos industriais, mencionando equipamentos de produção e de controle de
poluição, tratamentos  e sistema de controle  ambiental  previstos  para:  a)  Efluentes  líquidos;  b)  Emissões
atmosféricas; c) Resíduos; d) Riscos; e) Ruídos
b) Disposição em planta, dos equipamentos de produção e de controle de poluição do ar, setor de u lidades,

1 2 4



estocagem (Layout).
c) Fluxogramas das linhas de produção, indicando os pontos de geração de: a) Efluentes líquidos; b) Emissões
atmosféricas; c) Resíduos; e d) Ruídos.
e) Croquis ou se possível, planta em escala, das tubulações que conduzem os despejos industriais, esgotos
sanitários, águas de refrigeração, águas pluviais, diferenciando-as convenientemente.
Em caso de fase prévia: Formulário de Cadastro industrial per nente a fase prévia.

Comprovante de regularização no Corpo de Bombeiros (conforme apreciação técnica). 2 3 4 5

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.

2 3 4 5

Documento comprobatório de abastecimento de água: Declaração de Possibilidade de Abastecimento (DPA)

emi da  pela  concessionária  responsável  na  região;  ou  Comprovante  do  Requerimento  ou o  diploma de

Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos; ou Comprovante do Requerimento ou o diploma de Cer dão

Ambiental de uso insignificante de recursos hídricos.

2 3 4 5

Projeto do sistema de drenagem
Planta, em escala adequada, do sistema de escoamento das águas pluviais, indicando os locais prováveis de

lançamento  dessas  águas  no  solo  ou  no  corpo  d’água,  ou  ainda  a  integração  com  sistema  público  de

drenagem de águas pluviais, quando for o caso.

1 2

Projetos execu vos dos sistemas de tratamento de: 

a) Efluentes líquidos; 

b) Emissões atmosféricas; 

c) Redução de ruídos e vibrações.

1 2

Autorizações para supressão de vegetação e/ou intervenção em Área de Preservação Permanente (APP).

Documentos competentes para autorizar a supressão de vegetação e/ou a intervenção em APP, necessários

apenas nos termos da Lei Federal nº 12.651/2012 e Resolução CONAMA nº 303, de 20/03/02

1 2 3 4 5

Descri vo das intervenções previstas, contemplar informações sobre: 

a) Limpeza e preparação do terreno; 

b) Desmonte; 

c) Necessidade de material de emprés mo e/ou bota-fora; 

d) Terraplanagem e movimentação de terra, com respec vos volumes. 

2 5

Es ma va de mão de obra u lizada e cronograma sico de implantação da área e seus equipamentos. 2 3 5

Informação sobre canteiro de obras e respec va infraestrutura. 2 3 5

Relatório de cumprimento das condições de validade da úl ma licença (LP, LI, LPI, LAS, LO, LOR, etc.) 

Elaborar relato das medidas tomadas para atendimento às condicionantes.
2 3 4 5

Formulário de Cadastro de Obras Diversas Simplificado preenchido e assinado pelo representante legal. 2 3 5

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.

3 5

Memorial descri vo do empreendimento contemplando: 
a) Obje vos e a jus fica va do projeto;
b)  Caracterís cas  do  empreendimento,  contendo  minimamente:  área  total  do  imóvel/terreno;  área  de

intervenção; Taxa de Ocupação (TO); Área Total Edificada (ATE); volume de terraplenagem; dimensionamento

das áreas des nadas aos diferentes usos previstos; es ma va da demanda de água e fonte de abastecimento

(durante a fase de obras e durante a fase de ocupação); sistema de esgotamento sanitário previsto; esquema

viário projetado; po de pavimento; 

c) Unidades de apoio durante as obras (canteiro de obras, oficinas de manutenção).

3 5

Planta de situação do empreendimento em escala compa vel, indicando:
a) Orientação magné ca; b) Topografia projetada;  c)  Corpos d'água existentes e projetados e respec vas

faixas de proteção; d) Cobertura vegetal da Área Diretamente Afetada – ADA; e) Projeto geométrico, com

3 5



delimitação da faixa de domínio; f) Obras de arte especiais.

Planta baixa em escala compa vel, indicando no mínimo os seguintes elementos:
a) Edificações/lotes; b) Sistema viário; c) Áreas de uso comum, áreas públicas ou de lazer; d) Obras de arte

especiais; e) Áreas verdes.

3 5

Projeto de terraplenagem, contemplando:
a) Volume de corte e aterro (memória de cálculo); 

b) Informar se haverá compensação lateral e localização; 

c) Informações sobre bota-fora (volume, localização e projeto de conformação final); 

d) Informar sobre emprés mo (localização e volume de material movimentado); e 

e) Informar quanto a u lização de material oriundo de jazidas licenciadas.

3 5

Projeto do sistema de esgotamento sanitário:

a) Rede coletora; 

b) Unidades de tratamento; 

c) Disposição final.

2 5

Projeto do canteiro de obras e áreas de apoio contemplando: a) Planta geral do canteiro, com a localização
das instalações e sistemas de controle; b) Infraestrutura de saneamento básico: fonte de abastecimento de
água, armazenamento de resíduos e tratamento e disposição final de esgoto sanitário; c) Memória de cálculo
do sistema de tratamento de esgoto sanitário (inclusive das frentes de obra); e d) Áreas de manutenção, de
armazenamento e abastecimento de máquinas/equipamentos, área de lavagem de veículos, usinas de asfalto,
britagem, áreas de armazenamento de produtos químicos.

2 5

Cronograma sico  de implantação do empreendimento  (assinado por  representante legal  ou responsável

técnico).
2 5

Termo de Responsabilidade pela Gestão Ambiental (TRGA) da empresa, assinado pelo Responsável pela gestão
ambiental,  acompanhado pela respec va ART.  Necessário  apenas se o empreendimento ou a vidade for
classificado como impacto médio.

4

Cadastro Técnico Federal – CTF – IBAMA 2 3 4 5

Para laboratórios: Projeto do sistema (separado) de coleta e tratamento de efluentes químicos. 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.


