
               
DOCUMENTOS BÁSICOS PARA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO OU 

LICENÇA DE OPERAÇÃO 

 

 Requerimento padrão de solicitação (informar e-mail do responsável técnico e proprietário); 

 Cópia simples do RG e CPF do proprietário do imóvel (uma via); 

 Cópia simples do CNPJ (uma via); 

 Cópia simples do Título de Propriedade do imóvel (sequência de contratos com reconhecimento de 

firma, desde o loteador até o presente/escritura ou matrícula) em nome do atual proprietário do 

imóvel (validade máxima de 180 dias – uma via); 

 Cópia simples do contrato de locação do imóvel (se houver – uma via); 

 Cópia simples do contrato social atualizado (uma via); 

 Cópia simples do IPTU do ano vigente (uma via); 

 Procuração (se necessário – uma via original); 

 Cópia simples do comprovante de residência do requerente (uma via); 

 Declaração da veracidade do Relatório Fotográfico (uma via); 

 Relatório Fotográfico do imóvel (mostrando a frente do imóvel, os fundos, as laterais, as áreas 

permeáveis e florestadas e os confrontantes – uma via); 

 Certidão de uso do solo do imóvel (validade máxima de 180 dias e original – uma via); 

 Cópia simples do Habite-se do existente (se houver – uma via); 

 Fluxograma do processo produtivo (uma via); 

 Memorial de caracterização do empreendimento (MCE modelo CETESB), devidamente preenchido 

e assinado pelo responsável (uma via); 

 Cópia dos três últimos certificados de destino final dos resíduos industriais gerados, de acordo com 

o MCE – inclusive óleo lubrificante (se houver – uma via); 

 Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) ou Certificado de Licença do Corpo de Bombeiros 

(CLCB) – uma via. 

 Planta de localização dos equipamentos, devendo indicar: contorno da construção aprovada pela 

Prefeitura, parâmetros de aplicação do uso do solo, planialtimétrico (com base na carta da 

EMPLASA) – uma via.  

 Se houver curso d’água ou nascente, em um raio de 100 metros do empreendimento, apresentar 

planta detalhada, indicando a distância das edificações em relação ao(s) corpo(s) d’água ou 

nascente(s), com a indicação do UTM-N, UTM-E, fuso, Datum SAD 69 (uma via). 

 ART ou RRT do responsável técnico, junto com o comprovante de pagamento (uma via). 

 

 

NOTA: Poderão ser solicitadas documentações e estudos complementares, de acordo com a 

especificidade da atividade/intervenção/solicitação. 


