
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA

SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA LO - LICENÇA DE OPERAÇÃO

(OFICINA MECÂNICA E SIMILAR)

1. Requerimento padrão SEMMA devidamente preenchido;

2. Guia de recolhimento quitado;

3. Cópia dos documentos de pessoa física ou jurídica, e procuração legal do

mesmo (se necessário);

4. Cadastro de Empreendimentos Comerciais e Serviço devidamente preenchido;

5. Cópia de registro do imóvel e comprovação legal de utilização da área (se

necessário);

6. Cópia do último recibo de água ou outorga de poço emitida pela AESA;

7. Certidão de uso e ocupação do solo emitida pela SEMMA;

8. Projeto do Sistema de Tratamento de Efluentes oriundos do dique de lavagem

dos veículos, com a localização, detalhes e dimensionamento de todos os

elementos e a indicação do destino final desses efluentes, assinado pelo

responsável técnico e acompanhado da respectiva ART;

9. Em áreas não saneadas, memorial descritivo do projeto de tratamento e

disposição de esgoto sanitário, com a indicação da destinação final do esgoto

sanitário;

10. Cópia de contrato de prestação de serviço de coleta de óleo lubrificante usado

ou descartado, com empresa especializada;

11. Laudo técnico de análise físico-química do efluente que está sendo lançado na

rede pública, acompanhado de declaração da ANE autorizando este

lançamento (Para áreas saneadas);

12. PGRS - Plano de Gerenciamento de Resíduo Sólido (simplificado) assinado

pelo responsável técnico habilitado com a devida ART/CREA.

13. Cópia de contrato de prestação de serviço de recolhimento das baterias

usadas ou descartadas, com empresa especializada;

14. Cópia de contrato de prestação de serviço de recolhimento dos pneus usados

ou descartados, com empresa especializada;

15. Memorial descritivo das atividades exercidas, de acordo com modelo fornecido

pela SEMMA;



16. Planta de situação e planta baixa do empreendimento;

17. Certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros;

18. Cópia da Licença de Operação anterior, em caso de renovação.

OBSERVAÇÃO

LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA EMPREENDIMENTOS JÁ EM FUNCIONAMENTO: TODOS OS

DOCUMENTOS REFERENTES ÀS TRÊS FASES DO LICENCIAMENTO (LP, LI E LO) SE QUALIFICANDO EM

UMA LRO.

SEGUNDO O ART 5º §2, da RESOLUÇÃO DO CONAMA 335. “A CRITÉRIO DO ÓRGÃO AMBIENTAL

COMPETENTE, PODERÃO SER SOLICITADOS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES EM

CONSONÂNCIA COM EXIGÊNCIAS LEGAIS ESPECÍFICOS DE CARÁTER LOCAL.”


