
  

 

 

  



  

 

 

MANUAL DE PROCESSOS URB – LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O  

OBJETIVO 

 

Este guia tem o objetivo de orientar a população sobre a documentação necessária 

para dar entrada em processos, dos assuntos relacionados a seguir, junto à Autarquia de 

urbanização e meio ambiente – URB da Prefeitura Municipal de Caruaru. 

A apresentação da documentação completa, irá auxiliar para que o trâmite do 

processo neste órgão ocorra com maior agilidade, bem como sua conclusão. Ressalvamos 

que, além da documentação descrita, mínima necessária, poderá ser solicitado a qualquer 

momento documentos que, quanto convier, venham a complementar as informações 

básicas para a aprovação e liberação dos processos. 

O guia poderá passar por revisões quando constatado a necessidade de fazer as 

atualizações necessárias. Os requerentes e responsáveis técnicos deverão ficar atentos a 

sempre utilizar a versão atualizada do guia. 

Em caso de dúvidas ou assuntos de processos não descritos neste guia, favor 

encaminhar-se ao nosso atendimento, para receber guias específicos, ou a orientação devida. 

A Prefeitura de Caruaru, bem como a URB Caruaru, prezam para que o contribuinte tenha a 

orientação e os esclarecimentos necessários sobre seus direitos e deveres. 

As etapas apresentadas neste guia descrevem normas da URB e dos demais órgãos ou 

departamentos envolvidos, tendo como base as legislações municipal, estadual e a federal. 
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TIPOLOGIA: INDÚSTRIAS  

 

LICENÇA PRÉVIA (LP)  
 

FINALIDADE 

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e 

localização, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 

ambiental e demais legislações pertinentes. 

  

LICENÇA PRÉVIA (LP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Viabilidade ou conta da Compesa (água e esgoto), válida; 
 Viabilidade ou conta da Celpe, válida; 
 Certidão de viabilidade urbanística; 
 Certidão de perímetros urbanos (apenas para imóveis rurais); 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, conforme termo de referência fornecido por este órgão ambiental¹; 
 Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico²; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Apenas quando não for solicitado o EVA; 
(²) Consultar com o setor de análise técnica; 
Obs: Todos os planos deverão seguir o termo de referência fornecido por este órgão ambiental; 

 

 

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (PLP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença Prévia anterior. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 

 

FINALIDADE 

Autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, das quais constituem motivo determinante.  

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Projeto Arquitetônico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada do responsável técnico; 
 Cópia do protocolo do requerimento de aprovação do projeto arquitetônico a URB; 
 Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico¹; 
 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC, conforme Termo de 

Referência, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do 
responsável técnico; 

 Cronograma de implantação do empreendimento ou atividade, atualizado; 
 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 

suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Apenas para empreendimentos com área maior que 1 Ha (um hectare); 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental;  

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) 

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da implantação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a instalação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores.
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) - DOCUMENTAÇÃO  

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior. 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente as licenças 

ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 
 Cronograma de implantação, atualizado; 
 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 

mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
 
 

FINALIDADE 

Autoriza o início da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças 

anteriores.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 

 Cópia da Licença de Instalação anterior; 

 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 

 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 

 Conta da Compesa, atualizada; 

 Conta da Celpe, atualizada; 

 Alvará da Vigilância Sanitária, válido (quando couber); 

 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU, quitado, do 
responsável técnico; 

 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Industriais – PGRSI, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e 
cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico (quando couber) ¹; 

 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente as licenças 
ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 

 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 
mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 
suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) 

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) - DOCUMENTAÇÃO 

 
 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Operação anterior. 
 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 
 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 
 Alvará da Vigilância Sanitária, válido (quando couber); 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos provenientes da atividade, juntamente as licenças 

ambientais das empresas prestadoras destes serviços. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) 

 

FINALIDADE 

Os empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento ambiental e que estejam sem licença ambiental, 

deverão proceder a sua regularização, obedecendo aos critérios legais, independentemente das penalidades ou 

sanções legais decorrentes da infração ambiental cometida. 

 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 

 CNPJ, atualizado; 

 Contrato social e última alteração contratual; 

 Título de propriedade ou contrato de locação; 

 Procuração, válida; 

 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 

 Memorial Descritivo, conforme termo de referência fornecido por este Órgão Ambiental; 

 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada do 

responsável técnico; 

 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 
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 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 

 Conta da Compesa, atualizada; 

 Conta da Celpe, atualizada; 

 Alvará da Vigilância Sanitária, válido (quando couber); 

 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Industriais – PGRSI, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e 

cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico (quando couber); 

 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos provenientes da atividade, juntamente as licenças 

ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 

1. Para todos os empreendimentos que não possuírem viabilidade da COMPESA referente ao Esgotamento 
Sanitário, deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme NBR ABNT 12209/2011 e Norma Técnica CPRH n° 
2005; 
b) Apresentar todos os projetos assinados pelo responsável técnico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU 
quitada, referente ao projeto apresentado. 
c)  Memória de Cálculo do Sistema Final de Esgoto; 
d) Se o Sistema Final de Esgoto utilizar o solo para infiltração, apresentar o Teste de Absorção do Solo, 
juntamente com ART/CREA quitada; 
2. Todos os planos ambientais devem seguir os termos de referência disponibilizados por este órgão ambiental; 
3. No caso de empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela CPRH e desejam renová-la, deve 
ser apresentada toda documentação inicial; 
4. O departamento de licenciamento ambiental pode, a qualquer momento, solicitar documentação 
complementar; 
5. Conforme a Lei Municipal 5.058/2011: 
Art. 17. O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-
os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 
I - o prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela 
Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
III - o prazo de validade da LO, LS e LD deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 
01 (um) ano e, no máximo, 10 (dez) anos; (Redação dada pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
IV - o prazo de validade da Autorização será no máximo 2 (dois) anos, não podendo ser renovada. 
V - o prazo de validade da Licença Simplificada (LS) deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 06 
(seis) anos; (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011) 
§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que 
não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. 
§ 2º A LD não poderá ser renovada. 
§ 3° as Renovações das Licenças de uma atividade ou empreendimento deverão ser requeridas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias antes da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando a 
mesma prorrogada até a manifestação da URB. (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
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TIPOLOGIA: COMÉRCIO E SERVIÇOS   

 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 

FINALIDADE 

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e 

localização, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 

ambiental e demais legislações pertinentes. 

  

LICENÇA PRÉVIA (LP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Viabilidade ou conta da Compesa (água e esgoto), válida; 
 Viabilidade ou conta da Celpe, válida; 
 Certidão de viabilidade urbanística; 
 Certidão de perímetros urbanos (apenas para imóveis rurais); 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, conforme termo de referência fornecido por este órgão ambiental¹; 
 Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico²; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Apenas quando não for solicitado o EVA; 
(²) Consultar com o setor de análise técnica; 
Obs: Todos os planos deverão seguir o termo de referência fornecido por este órgão ambiental; 

  

 

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (PLP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença Prévia anterior. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 

 

FINALIDADE 

Autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, das quais constituem motivo determinante.  

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Projeto Arquitetônico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada do responsável técnico; 
 Cópia do protocolo do requerimento de aprovação do projeto arquitetônico a URB; 
 Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico¹; 
 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC, conforme Termo de 

Referência, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do 
responsável técnico; 

 Cronograma de implantação do empreendimento ou atividade, atualizado; 
 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 

suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Apenas para empreendimentos com área maior que 1 Ha (um hectare); 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental;  

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI)  

  

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da implantação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a instalação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) - DOCUMENTAÇÃO  

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior. 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente as licenças 

ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 
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 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 
mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Cronograma de implantação, atualizado; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
 
 

FINALIDADE 

Autoriza o início da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças 

anteriores.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 

 Cópia da Licença de Instalação anterior; 

 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 

 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 

 Conta da Compesa, atualizada; 

 Conta da Celpe, atualizada; 

 Alvará da Vigilância Sanitária, válido (quando couber); 

 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU, quitado, do 
responsável técnico; 

 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 
mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Plano de Gerenciamento dos Resíduos – PGRS, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da 
carteira profissional – CREA, do responsável técnico (quando couber); 

 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente as licenças 
ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 

 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 
suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  

 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) 

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) - DOCUMENTAÇÃO 

 
 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Operação anterior. 
 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 
 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 
 Alvará da Vigilância Sanitária, válido (quando couber); 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos provenientes da atividade, juntamente com as 

licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) 

 

FINALIDADE 

Os empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento ambiental e que estejam sem licença ambiental, 

deverão proceder a sua regularização, obedecendo aos critérios legais, independentemente das penalidades ou 

sanções legais decorrentes da infração ambiental cometida. 

 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 

 CNPJ, atualizado; 

 Contrato social e última alteração contratual; 

 Título de propriedade ou contrato de locação; 

 Procuração, válida; 

 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 

 Memorial Descritivo, conforme TR fornecido por este Órgão Ambiental; 

 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada do 

responsável técnico; 

 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 

 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 

 Conta da Compesa, atualizada; 

 Conta da Celpe, atualizada; 

 Alvará da Vigilância Sanitária, válido (quando couber); 

 Plano de Gerenciamento dos Resíduos – PGRS, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da 

carteira profissional – CREA, do responsável técnico (quando couber); 

 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos provenientes da atividade, juntamente com as 

licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 

 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 
suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 
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 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

 

OBSERVAÇÕES 
 

 

1. Para todos os empreendimentos que não possuírem viabilidade da COMPESA referente ao Esgotamento 
Sanitário, deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme NBR ABNT 12209/2011 e Norma Técnica CPRH n° 
2005; 
b) Apresentar todos os projetos assinados pelo responsável técnico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU 
quitada, referente ao projeto apresentado; 
c)  Memória de Cálculo do Sistema Final de Esgoto; 
d) Se o Sistema Final de Esgoto utilizar o solo para infiltração, apresentar o Teste de Absorção do Solo, 
juntamente com ART/CREA quitada; 
2. Todos os planos ambientais devem seguir os termos de referência disponibilizados por este órgão ambiental; 
3. No caso de empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela CPRH e desejam renová-la, deve 
ser apresentada toda documentação inicial; 
4. O departamento de licenciamento ambiental pode, a qualquer momento, solicitar documentação 
complementar; 
5. Conforme a Lei Municipal 5.058/2011: 
Art. 17. O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-
os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 
I - o prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela 
Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
III - o prazo de validade da LO, LS e LD deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 
01 (um) ano e, no máximo, 10 (dez) anos; (Redação dada pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
IV - o prazo de validade da Autorização será no máximo 2 (dois) anos, não podendo ser renovada. 
V - o prazo de validade da Licença Simplificada (LS) deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 06 
(seis) anos; (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011) 
§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que 
não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. 
§ 2º A LD não poderá ser renovada. 
§ 3° as Renovações das Licenças de uma atividade ou empreendimento deverão ser requeridas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias antes da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando a 
mesma prorrogada até a manifestação da URB. (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
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POSTO DE COMBUSTÍVEL   

 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 

FINALIDADE 

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e 

localização, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 

ambiental e demais legislações pertinentes. 

  

LICENÇA PRÉVIA (LP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Viabilidade ou conta da Compesa (água e esgoto), válida; 
 Viabilidade ou conta da Celpe, válida; 
 Certidão de viabilidade urbanística; 
 Certidão de perímetros urbanos (apenas para imóveis rurais); 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, conforme termo de referência fornecido por este órgão ambiental¹; 
 Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico²; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Apenas quando não for solicitado o EVA; 
(²) Consultar com o setor de análise técnica; 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental; 
 
 

 

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (PLP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença Prévia anterior. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 

 

FINALIDADE 

Autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, das quais constituem motivo determinante.  

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Projeto Arquitetônico, contemplando a localização projetada dos tanques, tubulações (de descarga, de 

abastecimento e de exaustão de vapores), unidades de abastecimento (bombas), sistema de filtragem 
de diesel (quando for o caso), bacia de contenção (para tanques aéreos), compressores para sistemas 
de gás natural veicular (GNV), compressores de ar, áreas de lavagem e troca de óleo de veículos, loja de 
conveniência, outras dependências e quadro de legendas, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU 
quitada do responsável técnico; 

 Planta do sistema de drenagem pluvial e do sistema de tratamento de efluentes oleosos das áreas de 
descarga, abastecimento, lavagem e lubrificação, contendo a localização, inclinação, sentido de 
escoamento, indicação das áreas de escoamento, declividade e material dos pisos. Essa planta deve 
conter o detalhamento do sistema de coleta, tratamento e destinação dos efluentes líquidos. 
Juntamente com o memorial de cálculo dos sistemas e ART/CREA ou RRT/CAU quitada do responsável 
técnico; 

 Memorial descritivo que deverá especificar equipamentos e sistemas de monitoramento, proteção, 
sistema de detecção de vazamento, sistemas de drenagem, tanques de armazenamento de derivados 
de petróleo e de outros combustíveis para fins automotivos e sistemas acessórios de acordo com as 
Normas ABNT; 

 Cópia do protocolo do requerimento de aprovação do projeto arquitetônico a URB; 
 Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico¹; 
 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC, conforme Termo de 

Referência, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do 
responsável técnico; 

 Cronograma de implantação do empreendimento ou atividade, atualizado; 
 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 

suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Apenas para empreendimentos com área maior que 1 Ha (um hectare); 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental;  
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) 

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da implantação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a instalação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior. 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente com as 

licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 
 Cronograma de implantação, atualizado; 
 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 

mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
 
 

FINALIDADE 

Autoriza o início da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças 

anteriores.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 

 Cópia da Licença de Instalação anterior; 

 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 

 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 

 Conta da Compesa, atualizada; 

 Conta da Celpe, atualizada; 

 Certificado de Posto Revendedor, emitido pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, válido; 

 Certificado de Regularidade – CR, emitido pelo IBAMA, válido; 
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 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU, quitado, do 
responsável técnico; 

 Notas fiscais dos tanques, tubulações, dispositivos de detecção de vazamento, caixa separadora de água 
e óleo; 

 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente com as 
licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 

 Laudo de Estanqueidade, elaborado por profissional ou entidade credenciados pelo INMETRO, 
atestando a inexistência de vazamentos;  

 Plano de Gerenciamento Ambiental – PGA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART 
quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico; 

 Plano de Emergência Individual – PEI, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira 
profissional – CREA, do responsável técnico; 

 Contrato de prestação de serviços e licença ambiental válida, da empresa responsável pela coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos classe I; 

 Contrato com empresa de prestação de serviço para manutenção das bombas e equipamentos, 
devidamente registrada no INMETRO; 

 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 
suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  

 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental;  

 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO)  

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) - DOCUMENTAÇÃO 

 
 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 

 Cópia da Licença de Operação anterior; 

 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 

 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 

 Conta da Compesa, atualizada; 

 Conta da Celpe, atualizada; 

 Certificado de Posto Revendedor, emitido pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, válido; 

 Certificado de Regularidade – CR, emitido pelo IBAMA, válido; 

 Teste de estanqueidade do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis – SASC, válido, 
juntamente com o certificado de calibração do equipamento e certificado do Inmetro da empresa, 
válido e ART quitada do responsável técnico¹; 

 Investigação Ambiental Preliminar (IAP), conforme Instrução Normativa CPRH 005/2006, juntamente 
com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico; 
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 Plano de Gerenciamento Ambiental – PGA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART 
quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico*; 

 Plano de Emergência Individual – PEI, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira 
profissional – CREA, do responsável técnico*; 

 Relatório de análise físico-química do efluente coletado na entrada e na saída do sistema separador de 
água e óleo (SSAO), contemplando as determinações de pH, óleos e graxas (óleos minerais), sólidos 
suspensos totais, sólidos sedimentáveis em 60 minutos e DQO, juntamente com a licença ambiental 
válida, do laboratório prestador deste serviço²; 

 Contrato de prestação de serviços e licença ambiental válida, da empresa responsável pela coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos classe I; 

 Contrato com empresa de prestação de serviço para manutenção das bombas e equipamentos, 
devidamente registrada no INMETRO; 

 Comprovante de manutenção/limpeza do Sistema Separador de Água e Óleo (SAO), juntamente com a 
licença ambiental válida, da empresa prestadora deste serviço; 

 Manifesto de Transporte de Resíduos Sólidos (embalagens esvaziadas de óleos lubrificantes, buchas, 
estopas, filtros de óleo e demais resíduos contaminados com óleos lubrificantes, tintas, resinas, etc.), 
devidamente assinado e com as respectivas licenças ambientais das empresas prestadoras dos serviços; 

 Manifesto de Transporte de Resíduos Líquidos (óleo queimado efluentes oleosos removidos da caixa 
separadora de água e óleo), devidamente assinado e com as respectivas licenças ambientais das 
empresas prestadoras dos serviços; 

 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 
suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 

 Comprovante de manutenção da fossa séptica, juntamente com a licença ambiental válida, da empresa 
prestadora deste serviço³; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento. 
 

O IAP E O LAUDO DE ESTANQUEIDADE SERÃO EXIGIDOS ALTERNADAMENTE. 
(¹)Deverão ser realizados a cada 02 (dois) anos; 
(²)Deverão ser realizadas a cada 06 (seis) meses; 
(³)Apenas para empreendimentos que não possuem viabilidade da COMPESA referente ao esgotamento sanitário. 
*Caso haja alteração no funcionamento do posto (inclusão ou exclusão de algum setor).  
 
 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) 

 

FINALIDADE 

Os empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento ambiental e que estejam sem licença ambiental, 

deverão proceder a sua regularização, obedecendo aos critérios legais, independentemente das penalidades ou 

sanções legais decorrentes da infração ambiental cometida. 

 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
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 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, com RRT/CAU ou ART/CREA, quitada e devidamente 
assinada; 

 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 
 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 
 Conta da Compesa, atualizada; 
 Conta da Celpe, atualizada; 
 Certificado de Posto Revendedor, emitido pela Agência Nacional do Petróleo – ANP, válido; 
 Certificado de Regularidade – CR, emitido pelo IBAMA, válido; 
 Teste de estanqueidade do Sistema de Armazenamento Subterrâneo de Combustíveis – SASC, válido, 

juntamente com o certificado de calibração do equipamento e certificado do Inmetro da empresa, 
válido¹ e ART quitada do responsável técnico; 

 Investigação Ambiental Preliminar (IAP), conforme Instrução Normativa CPRH 005/2006, juntamente 
com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico; 

 Plano de Gerenciamento Ambiental – PGA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART 
quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico; 

 Plano de Emergência Individual – PEI, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira 
profissional – CREA, do responsável técnico; 

 Relatório de análise físico-química do efluente coletado na entrada e na saída do sistema separador de 
água e óleo (SSAO), contemplando as determinações de pH, óleos e graxas (óleos minerais), sólidos 
suspensos totais, sólidos sedimentáveis em 60 minutos e DQO, juntamente com a licença ambiental 
válida, do laboratório prestador deste serviço²; 

 Comprovante de manutenção/limpeza do Sistema Separador de Água e Óleo (SAO), juntamente com a 
licença ambiental válida, da empresa prestadora deste serviço; 

 Manifesto de Transporte de Resíduos Sólidos (embalagens esvaziadas de óleos lubrificantes, buchas, 
estopas, filtros de óleo e demais resíduos contaminados com óleos lubrificantes, tintas, resinas, etc.), 
devidamente assinado e com as respectivas licenças ambientais das empresas prestadoras dos serviços; 

 Manifesto de Transporte de Resíduos Líquidos (óleo queimado efluentes oleosos removidos da caixa 
separadora de água e óleo), devidamente assinado e com as respectivas licenças ambientais das 
empresas prestadoras dos serviços; 

 Contrato com empresa de prestação de serviço para manutenção das bombas e equipamentos, 
devidamente registrada no INMETRO; 

 Comprovante de manutenção da fossa séptica, juntamente com a licença ambiental válida, da empresa 
prestadora deste serviço³ 

 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 
suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental, válida, empresa 
prestadora do serviço; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹)Deverão ser realizados a cada 02 (dois) anos; 
(²)Deverão ser realizadas a cada 06 (seis) meses; 
(³)Apenas para empreendimentos que não possuem viabilidade da COMPESA referente ao esgotamento sanitário. 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental;  
 

 
 Para os Postos de Combustíveis em funcionamento antes do ano de 2002, será exigida, quando da sua primeira 

renovação, a elaboração da Investigação Ambiental Preliminar (IAP). 
 Para os Postos de Combustível em funcionamento a partir do ano de 2002, será exigida, quando da sua primeira 

renovação, a apresentação de Laudo de Estanqueidade.  
 Feita a primeira renovação, a IAP e o Laudo de Estanqueidade serão exigidos alternadamente, quando das 

próximas renovações da LO. 

 

OBSERVAÇÕES 
 
 

1. Para todos os empreendimentos que não possuírem viabilidade da COMPESA referente ao Esgotamento 
Sanitário, deverão apresentar os seguintes documentos: 
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a) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme NBR ABNT 12209/2011 e Norma Técnica CPRH n° 
2005.  
b) Apresentar todos os projetos assinados pelo responsável técnico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU 
quitada, referente ao projeto apresentado. 
c)  Memória de Cálculo do Sistema Final de Esgoto; 
d) Se o Sistema Final de Esgoto utilizar o solo para infiltração, apresentar o Teste de Absorção do Solo, 
juntamente com ART/CREA quitada; 
3. No caso de empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela CPRH e desejam renová-la, deve 
ser apresentada toda documentação inicial; 
4. O departamento de licenciamento ambiental pode, a qualquer momento, solicitar documentação 
complementar; 
5. Conforme a Lei Municipal 5.058/2011: 
Art. 17. O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-
os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 
I - o prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela 
Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
III - o prazo de validade da LO, LS e LD deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 
01 (um) ano e, no máximo, 10 (dez) anos; (Redação dada pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
IV - o prazo de validade da Autorização será no máximo 2 (dois) anos, não podendo ser renovada. 
V - o prazo de validade da Licença Simplificada (LS) deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 06 
(seis) anos; (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011) 
§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que 
não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. 
§ 2º A LD não poderá ser renovada. 
§ 3° as Renovações das Licenças de uma atividade ou empreendimento deverão ser requeridas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias antes da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando a 
mesma prorrogada até a manifestação da URB. (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
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PONTO DE REVENDA DE GLP  
 

LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 

FINALIDADE 

Concedida para localização, instalação e operação de empreendimentos ou atividades de pequeno potencial 

poluidor ou degradador, previstas na Instrução Normativa da URB/CARUARU Nº 001/2012. 

 

LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 

 CNPJ, atualizado; 

 Contrato social e última alteração contratual; 

 Título de propriedade ou contrato de locação; 

 Procuração, válida; 

 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 

 Memorial Descritivo, conforme Termo de Referência fornecido por este Órgão Ambiental; 

 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada do 

responsável técnico; 

 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 

 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 

 Conta da Compesa, atualizada; 

 Conta da Celpe, atualizada; 

 Certificado de Autorização de Ponto de Revenda de GLP, emitido pela Agência Nacional de Petróleo - 

ANP; 

 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos provenientes da atividade, juntamente com as 

licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 

 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 
suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 

1. Para todos os empreendimentos que não possuírem viabilidade da COMPESA referente ao Esgotamento 
Sanitário, deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme NBR ABNT 12209/2011 e Norma Técnica CPRH n° 
2005.  
b) Apresentar todos os projetos assinados pelo responsável técnico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU 
quitada, referente ao projeto apresentado. 
c)  Memória de Cálculo do Sistema Final de Esgoto; 
d) Se o Sistema Final de Esgoto utilizar o solo para infiltração, apresentar o Teste de Absorção do Solo, 
juntamente com ART/CREA quitada; 
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2. Todos os planos ambientais devem seguir os termos de referência disponibilizados por este órgão ambiental; 
3. No caso de empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela CPRH e desejam renová-la, deve 
ser apresentada toda documentação inicial; 
4. O departamento de licenciamento ambiental pode, a qualquer momento, solicitar documentação 
complementar; 
5. Conforme a Lei Municipal 5.058/2011: 
Art. 17. O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-
os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 
I - o prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela 
Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
III - o prazo de validade da LO, LS e LD deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 
01 (um) ano e, no máximo, 10 (dez) anos; (Redação dada pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
IV - o prazo de validade da Autorização será no máximo 2 (dois) anos, não podendo ser renovada. 
V - o prazo de validade da Licença Simplificada (LS) deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 06 
(seis) anos; (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011) 
§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que 
não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. 
§ 2º A LD não poderá ser renovada. 
§ 3° as Renovações das Licenças de uma atividade ou empreendimento deverão ser requeridas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias antes da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando a 
mesma prorrogada até a manifestação da URB. (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
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SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 

FINALIDADE 

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e 

localização, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 

ambiental e demais legislações pertinentes. 

  

LICENÇA PRÉVIA (LP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Viabilidade ou conta da Compesa (água e esgoto), válida; 
 Viabilidade ou conta da Celpe, válida; 
 Certidão de viabilidade urbanística; 
 Certidão de perímetros urbanos (apenas para imóveis rurais); 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, conforme Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental¹; 
 Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico²; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Apenas quando não for solicitado o EVA; 
(²) Consultar com o setor de análise técnica; 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental; 

  

 

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (PLP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença Prévia anterior. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 

 

FINALIDADE 

Autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, das quais constituem motivo determinante.  

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Projeto Arquitetônico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada do responsável técnico; 
 Cópia do protocolo do requerimento de aprovação do projeto arquitetônico a URB; 
 Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico¹; 
 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC, conforme Termo de 

Referência, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do 
responsável técnico; 

 Cronograma de implantação do empreendimento ou atividade, atualizado; 
 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 

suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Apenas para empreendimentos com área maior que 1 Ha (um hectare); 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental;  
 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI)  

  

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da implantação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a instalação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) - DOCUMENTAÇÃO  

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior. 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente com as 

licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 
 Cronograma de implantação, atualizado; 
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 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 
mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  
 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
 
 

FINALIDADE 

Autoriza o início da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças 

anteriores.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 

 Cópia da Licença de Instalação anterior; 

 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 

 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 

 Conta da Compesa, atualizada; 

 Conta da Celpe, atualizada; 

 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU, quitado, do 
responsável técnico; 

 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente com as 
licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 

 Alvará de Funcionamento da Vigilância Sanitária, atualizado;  

 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 
mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, devidamente assinado, 
juntamente com a cópia da carteira profissional do responsável técnico;  

 Contrato de prestação de serviços e licença ambiental válida, da empresa responsável pela coleta, 
transporte e destinação final dos resíduos de saúde¹;  

 Manifestos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, juntamente com 
as licenças ambientais respectivas empresas prestadoras dos serviços (caso o empreendimento já esteja 
em funcionamento);  

 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 
suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Caso a empresa possua licença ambiental de outro Estado, será necessário apresentar a Autorização de 
Transporte de Resíduo Perigoso, válida, emitida pelo IBAMA. 
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) 

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Operação anterior; 
 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 
 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 
 Conta da Compesa, atualizada; 
 Conta da Celpe, atualizada; 
 Alvará de Funcionamento da Vigilância Sanitária, válido;  
 Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, devidamente assinado, 

juntamente com a cópia da carteira profissional do responsável técnico;  
 Manifestos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, juntamente com 

as licenças ambientais respectivas empresas prestadoras dos serviços; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) 

 

FINALIDADE 

Os empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento ambiental e que estejam sem licença ambiental, 

deverão proceder a sua regularização, obedecendo aos critérios legais, independentemente das penalidades ou 

sanções legais decorrentes da infração ambiental cometida. 

 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, conforme Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental; 
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 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA OU RRT/CAU quitada do 
responsável técnico; 

 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido; 
 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido; 
 Conta da Compesa, atualizada; 
 Conta da Celpe, atualizada; 
 Alvará de Funcionamento da Vigilância Sanitária, válido;  
 Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS, devidamente assinado, 

juntamente com a cópia da carteira profissional do responsável técnico;  
 Contrato de prestação de serviços e licença ambiental válida, da empresa responsável pela coleta, 

transporte e destinação final dos resíduos de saúde¹;  
 Manifestos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos dos serviços de saúde, juntamente com 

as licenças ambientais respectivas empresas prestadoras dos serviços; 
 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 

suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

 
(¹) Caso a empresa possua licença ambiental de outro Estado, será necessário apresentar a Autorização de 
Transporte de Resíduo Perigoso válida, emitida pelo IBAMA. 
 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 

1. Para todos os empreendimentos que não possuírem viabilidade da COMPESA referente ao Esgotamento 
Sanitário, deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme NBR ABNT 12209/2011 e Norma Técnica CPRH n° 
2005.  
b) Apresentar todos os projetos assinados pelo responsável técnico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU 
quitada, referente ao projeto apresentado. 
c)  Memória de Cálculo do Sistema Final de Esgoto; 
d) Se o Sistema Final de Esgoto utilizar o solo para infiltração, apresentar o Teste de Absorção do Solo, 
juntamente com ART/CREA quitada; 
2. Todos os planos ambientais devem seguir os termos de referência disponibilizados por este órgão ambiental; 
3. No caso de empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela CPRH e desejam renová-la, deve 
ser apresentada toda documentação inicial; 
4. O departamento de licenciamento ambiental pode, a qualquer momento, solicitar documentação 
complementar; 
5. Conforme a Lei Municipal 5.058/2011: 
Art. 17. O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-
os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 
I - o prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela 
Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
III - o prazo de validade da LO, LS e LD deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 
01 (um) ano e, no máximo, 10 (dez) anos; (Redação dada pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
IV - o prazo de validade da Autorização será no máximo 2 (dois) anos, não podendo ser renovada. 
V - o prazo de validade da Licença Simplificada (LS) deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 06 
(seis) anos; (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011) 
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§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que 
não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. 
§ 2º A LD não poderá ser renovada. 
§ 3° as Renovações das Licenças de uma atividade ou empreendimento deverão ser requeridas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias antes da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando a 
mesma prorrogada até a manifestação da URB. (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
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TRANSPORTADORAS DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL  
 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
 
 

FINALIDADE 

Autoriza o início da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças 

anteriores.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) – DOCUMENTAÇÃO 
 

 Requerimento Ambiental específico;  
 Taxa Paga;  
 Planta de locação e situação (assinado pelo responsável técnico e pelo proprietário), caso tenha base 

operacional;  
 Cartão CNPJ;  
 Contrato social ou Requerimento de Empresário; 
 Procuração, válida;  
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador;  
 Título de propriedade do imóvel/Contrato de Locação (da sede ou base operacional); 
 Conta da Compesa, atualizada, caso tenha base operacional;  
 Conta da Celpe, atualizada, caso tenha base operacional;  
 Atestado de regularidade do Corpo de Bombeiros, caso tenha a base operacional; 
 Memorial Descritivo, conforme Termo de Referência;  
 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal de Caruaru, válido;  
 Certificado de Registro dos Veículos – CRV;  
 Cópia da habilitação dos motoristas;  
 Cadastro/contrato com empresa responsável pela destinação dos resíduos, juntamente com a licença 

ambiental, válida; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
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TIPOLOGIA: IMOBILIÁRIOS  

 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 

FINALIDADE 

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e 

localização, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 

ambiental e demais legislações pertinentes. 

  

LICENÇA PRÉVIA (LP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Viabilidade ou conta da Compesa (água e esgoto), válida; 
 Viabilidade ou conta da Celpe, válida; 
 Certidão de viabilidade urbanística; 
 Certidão de perímetros urbanos (apenas para imóveis rurais); 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, conforme Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental¹; 
 Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico²; 
 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 

suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Apenas quando não for solicitado o EVA; 
(²) Consultar com o setor de análise técnica; 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental; 

  

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (PLP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença Prévia anterior. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 

 

FINALIDADE 

Autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, das quais constituem motivo determinante.  

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Projeto Arquitetônico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada do responsável técnico; 
 Cópia do protocolo do requerimento de aprovação do projeto arquitetônico a URB; 
 Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico¹; 
 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC, conforme Termo de 

Referência, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do 
responsável técnico; 

 Cronograma de implantação do empreendimento ou atividade, atualizado; 
 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 

suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
(¹) Apenas para empreendimentos com área maior que 1 Ha (um hectare); 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental;  

 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI)  

  

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da implantação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a instalação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) - DOCUMENTAÇÃO  

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior. 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente com as 

licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 
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 Cronograma de implantação, atualizado; 
 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 

mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  
 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
 
 

FINALIDADE 

Autoriza o início da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças 

anteriores.  

 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Contrato social e última alteração contratual ou ATA de assembleia de formação de condomínio; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior; 
 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido (quando couber); 
 Conta da Compesa, atualizada; 
 Conta da Celpe, atualizada; 
 Projeto Arquitetônico, aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e 

devidamente assinada; 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente com as 

licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 
 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 

mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  

 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) 

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Operação anterior; 
 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido (quando couber). 

 
 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) 

 

FINALIDADE 

Os empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento ambiental e que estejam sem licença ambiental, 

deverão proceder a sua regularização, obedecendo aos critérios legais, independentemente das penalidades ou 

sanções legais decorrentes da infração ambiental cometida. 

 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual ou ATA de assembleia de formação de condomínio; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo; 
 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e 

devidamente assinada; 
 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido (quando couber); 
 Conta da Compesa, atualizada; 
 Conta da Celpe, atualizada; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 

1. Para todos os empreendimentos que não possuírem viabilidade da COMPESA referente ao Esgotamento 
Sanitário, deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme NBR ABNT 12209/2011 e Norma Técnica CPRH n° 
2005.  
b) Apresentar todos os projetos assinados pelo responsável técnico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU 
quitada, referente ao projeto apresentado. 
c)  Memória de Cálculo do Sistema Final de Esgoto; 
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d) Se o Sistema Final de Esgoto utilizar o solo para infiltração, apresentar o Teste de Absorção do Solo, 
juntamente com ART/CREA quitada; 
2. Todos os planos ambientais devem seguir os termos de referência disponibilizados por este órgão ambiental; 
3. No caso de empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela CPRH e desejam renová-la, deve 
ser apresentada toda documentação inicial; 
4. O departamento de licenciamento ambiental pode, a qualquer momento, solicitar documentação 
complementar; 
5. Conforme a Lei Municipal 5.058/2011: 
Art. 17. O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-
os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 
I - o prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela 
Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
III - o prazo de validade da LO, LS e LD deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 
01 (um) ano e, no máximo, 10 (dez) anos; (Redação dada pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
IV - o prazo de validade da Autorização será no máximo 2 (dois) anos, não podendo ser renovada. 
V - o prazo de validade da Licença Simplificada (LS) deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 06 
(seis) anos; (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011) 
§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que 
não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. 
§ 2º A LD não poderá ser renovada. 
§ 3° as Renovações das Licenças de uma atividade ou empreendimento deverão ser requeridas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias antes da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando a 
mesma prorrogada até a manifestação da URB. (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
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EDIFICAÇÕES UNI OU PLURIFAMILIARES 
 

LICENÇA SIMPLIFICADA (LS) 
 

FINALIDADE 

As solicitações de licenciamento ambiental para as atividades previstas na Instrução Normativa da 

URB/CARUARU Nº 001/2012 são consideradas de baixo potencial poluidor e de impacto local, sendo assim 

liberadas como Licença Simplificada. 

Atividades sujeitos ao Licenciamento Ambiental Simplificado: 

 Edificações Uni ou Plurifamiliares com 1 ou 2 WC's. - sem estação de tratamento de esgoto - com estação 

de tratamento simples; 

 Edificações Uni ou Plurifamiliares com 3 a 5 WC's. - sem estação de tratamento de esgoto - com estação 

de tratamento simples; 

 Edificações Uni ou Plurifamiliares com 6 a 8 WC's. - sem estação de tratamento de esgoto - com estação 

de tratamento simples; 

 

LICENÇA  SIMPLIFICADA (LS) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental¹; 
 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Viabilidade da Compesa (esgoto), válida ou Conta Compesa; 
 Conta Celpe; 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Projeto Arquitetônico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente assinada; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Cópia do protocolo do requerimento de pré-aprovação ou aprovação do projeto arquitetônico a URB; 
 Memorial Descritivo, contemplando gerenciamento dos resíduos da construção civil, bem como 

empresa responsável pela coleta e destinação final dos resíduos da construção civil, juntamente com as 
devidas licenças ambientais, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU do responsável técnico, quitada e 
devidamente assinada; 

 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, caso houver, 
juntamente com as licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento. 
 

(¹) Isento do pagamento de taxa as edificações unifamiliares que possuam até 69 m² de área útil construída; 
 

 

OBSERVAÇÕES 

 

1. Para todos os empreendimentos que não possuírem viabilidade da COMPESA referente ao Esgotamento 
Sanitário, deverão apresentar os seguintes documentos: 
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a) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme NBR ABNT 12209/2011 e Norma Técnica CPRH n° 
2005.  
b) Apresentar todos os projetos assinados pelo responsável técnico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU 
quitada, referente ao projeto apresentado. 
c)  Memória de Cálculo do Sistema Final de Esgoto; 
d) Se o Sistema Final de Esgoto utilizar o solo para infiltração, apresentar o Teste de Absorção do Solo, 
juntamente com ART/CREA quitada; 
2. Todos os planos ambientais devem seguir os termos de referência disponibilizados por este órgão ambiental; 
3. No caso de empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela CPRH e desejam renová-la, deve 
ser apresentada toda documentação inicial; 
4. O departamento de licenciamento ambiental pode, a qualquer momento, solicitar documentação 
complementar; 
5. Conforme a Lei Municipal 5.058/2011: 
Art. 17. O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-
os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 
I - o prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela 
Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
III - o prazo de validade da LO, LS e LD deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 
01 (um) ano e, no máximo, 10 (dez) anos; (Redação dada pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
IV - o prazo de validade da Autorização será no máximo 2 (dois) anos, não podendo ser renovada. 
V - o prazo de validade da Licença Simplificada (LS) deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 06 
(seis) anos; (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011) 
§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que 
não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. 
§ 2º A LD não poderá ser renovada. 
§ 3° as Renovações das Licenças de uma atividade ou empreendimento deverão ser requeridas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias antes da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando a 
mesma prorrogada até a manifestação da URB. (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

38 

LOTEAMENTO  

 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 

FINALIDADE 

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e 

localização, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 

ambiental e demais legislações pertinentes. 

  

LICENÇA PRÉVIA (LP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Viabilidade ou conta da Compesa (água e esgoto), válida; 
 Viabilidade ou conta da Celpe, válida; 
 Certidão de viabilidade urbanística; 
 Certidão de perímetros urbanos (apenas para imóveis rurais); 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, conforme Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental¹; 
 Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico², salvo casos de 
empreendimentos e atividades que exijam a elaboração de EIA/RIMA; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  

 
(¹) Apenas quando não for solicitado o EVA; 
(²) Consultar com o setor de análise técnica; 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental; 

 

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (PLP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença Prévia anterior. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 

 

FINALIDADE 

Autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, das quais constituem motivo determinante.  

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Projeto Arquitetônico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente assinada; 
 Cópia do protocolo do requerimento de pré-aprovação ou aprovação do projeto arquitetônico a URB; 
 Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico; 
 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC, conforme Termo de 

Referência, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do 
responsável técnico¹; 

 Projeto de Abastecimento de Água, aprovado pela Compesa, com memórias de cálculo, memorial 
descritivo, devidamente assinado, com ART/CREA quitada, do responsável técnico pelo projeto; 

 Projeto de Esgotamento Sanitário, aprovado pela Compesa, com memórias de cálculo e memorial 
descritivo, devidamente assinado, com ART/CREA quitada, do responsável técnico pelo projeto; 

 Projeto de Eletrificação, aprovado pela Celpe, com memórias de cálculo e memorial descritivo, 
devidamente assinado, com ART/CREA quitada, do responsável técnico pelo projeto; 

 Cronograma de implantação do empreendimento ou atividade, atualizado; 
 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 

suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

. 
 

(¹) Apenas para empreendimentos cujo objetivo final será construção de unidades; 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental; 

 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI)  

  

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da implantação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a instalação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) - DOCUMENTAÇÃO  

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior. 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente com as 

licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 
 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 

mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Cronograma de implantação, atualizado. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
 
 

FINALIDADE 

Autoriza o início da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças 

anteriores.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior; 
 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e 

devidamente assinada; 
 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 

mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Carta de recebimento da Compesa, quanto à implantação do Sistema de Abastecimento de Água – SAA¹; 
 Carta de recebimento da Compesa, quanto à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES²; 
 Carta de recebimento da Celpe, quanto à implantação do Projeto de Eletrificação³; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 

 
 (¹), (²) e (³) – Apresentar caso a emissão da LO não seja um pré-requisito; 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) 

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Operação anterior; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) 

 

FINALIDADE 

Os empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento ambiental e que estejam sem licença ambiental, 

deverão proceder a sua regularização, obedecendo aos critérios legais, independentemente das penalidades ou 

sanções legais decorrentes da infração ambiental cometida. 

 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, conforme Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental; 
 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e 

devidamente assinada; 
 Projeto de Abastecimento de Água, aprovado pela Compesa, com memórias de cálculo, memorial 

descritivo, devidamente assinado, com ART/CREA quitada, do responsável técnico pelo projeto; 
 Projeto de Esgotamento Sanitário, aprovado pela Compesa, com memórias de cálculo e memorial 

descritivo, devidamente assinado, com ART/CREA quitada, do responsável técnico pelo projeto; 
 Projeto de Eletrificação, aprovado pela Celpe, com memórias de cálculo e memorial descritivo, 

devidamente assinado, com ART/CREA quitada, do responsável técnico pelo projeto; 
 Carta de recebimento da Compesa, quanto à implantação do Sistema de Abastecimento de Água – SAA¹; 
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 Carta de recebimento da Compesa, quanto à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES²; 
 Carta de recebimento da Celpe, quanto à implantação do Projeto de Eletrificação³; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
 (¹), (²) e (³) – Apresentar caso a emissão da LO não seja um pré-requisito. 
 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 

1. Para todos os empreendimentos que não possuírem viabilidade da COMPESA referente ao Esgotamento 
Sanitário, deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme NBR ABNT 12209/2011 e Norma Técnica CPRH n° 
2005.  
b) Apresentar todos os projetos assinados pelo responsável técnico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU 
quitada, referente ao projeto apresentado. 
c)  Memória de Cálculo do Sistema Final de Esgoto; 
d) Se o Sistema Final de Esgoto utilizar o solo para infiltração, apresentar o Teste de Absorção do Solo, 
juntamente com ART/CREA quitada; 
2. Todos os planos ambientais devem seguir os termos de referência disponibilizados por este órgão ambiental; 
3. No caso de empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela CPRH e desejam renová-la, deve 
ser apresentada toda documentação inicial; 
4. O departamento de licenciamento ambiental pode, a qualquer momento, solicitar documentação 
complementar; 
5. Conforme a Lei Municipal 5.058/2011: 
Art. 17. O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-
os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 
I - o prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela 
Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
III - o prazo de validade da LO, LS e LD deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 
01 (um) ano e, no máximo, 10 (dez) anos; (Redação dada pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
IV - o prazo de validade da Autorização será no máximo 2 (dois) anos, não podendo ser renovada. 
V - o prazo de validade da Licença Simplificada (LS) deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 06 
(seis) anos; (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011) 
§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que 
não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. 
§ 2º A LD não poderá ser renovada. 
§ 3° as Renovações das Licenças de uma atividade ou empreendimento deverão ser requeridas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias antes da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando a 
mesma prorrogada até a manifestação da URB. (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
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ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÃO 

 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 

FINALIDADE 

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e 

localização, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 

ambiental e demais legislações pertinentes. 

  

LICENÇA PRÉVIA (LP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Certidão de viabilidade urbanística; 
 Planta de locação e situação, devidamente assinada; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 

 

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (PLP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença Prévia anterior. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 
 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da implantação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a instalação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) – DOCUMENTAÇÃO  

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença Prévia anterior. 
 Autorização da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL; 
 Ata de condomínio, no caso de edifícios residenciais; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI)  

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da implantação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a instalação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) - DOCUMENTAÇÃO  

 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior. 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil (se houver), juntamente 

com as licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 
 Cronograma de implantação, atualizado. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)  

 

FINALIDADE 

Autoriza o início da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças 

anteriores. 
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LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior; 
 Autorização da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL; 
 Laudo radiométrico, elaborado por profissional com registro no CREA/PE e acompanhado da respectiva 

Anotação de responsável Técnica ART;  
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO)  

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (RLO) - DOCUMENTAÇÃO  

 

 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Operação anterior; 
 Laudo radiométrico, elaborado por profissional com registro no CREA/PE e acompanhado da respectiva 

Anotação de responsável Técnica ART; 
 Autorização da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL;  
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
 
 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) 

 

FINALIDADE 

Os empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento ambiental e que estejam sem licença ambiental, 

deverão proceder a sua regularização, obedecendo aos critérios legais, independentemente das penalidades ou 

sanções legais decorrentes da infração ambiental cometida. 
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REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação do imóvel; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Laudo radiométrico, elaborado por profissional com registro no CREA/PE e acompanhado da respectiva 

Anotação de responsável Técnica ART; 
 Autorização da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL; 
 Ata de condomínio, no caso de edifícios residenciais; 
 Medições anuais, por profissionais habilitados, com o uso de equipamentos que quantifiquem a 

densidade de potência na faixa de frequência de interesse e que englobe as fontes de frequências 
relevantes, por integração do espectro eletromagnético, de acordo com os critérios definidos pela 
ANATEL. Caso o resultado das medições não esteja de acordo com as medições estabelecidas deverão 
ser tomadas as medidas necessárias para o controle das radiações e informado imediatamente a URB; 

 Projeto Arquitetônico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente assinada pelo 
responsável técnico; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  
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CEMITÉRIO  

 

LICENÇA PRÉVIA (LP) 
 

FINALIDADE 

Concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade, aprova sua concepção e 

localização, atestando sua viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem 

atendidos nas próximas fases de sua implementação, observadas as diretrizes do planejamento e zoneamento 

ambiental e demais legislações pertinentes. 

  

LICENÇA PRÉVIA (LP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Viabilidade ou conta da Compesa (água e esgoto), válida; 
 Viabilidade ou conta da Celpe, válida; 
 Certidão de viabilidade urbanística; 
 Certidão de perímetros urbanos (apenas para imóveis rurais); 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, conforme Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental¹; 
 Estudo de Viabilidade Ambiental – EVA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico, salvo casos de 
empreendimentos e atividades que exijam a elaboração de EIA/RIMA; 

 Laudo hidrogeológico, demonstrando o nível máximo do aquífero freático (lençol freático), ao final da 
estação de maior precipitação pluviométrica, tendo em vista que a área de fundo das sepulturas deve 
manter uma distância mínima de um metro e meio do nível máximo do aquífero freático, juntamente 
com ART do responsável técnico; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  

 
(¹) Apenas quando não for solicitado o EVA; 
Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental; 

  

PRORROGAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA (PLP) – DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença Prévia anterior. 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) 

 

FINALIDADE 

Autoriza o início da implantação do empreendimento ou atividade, de acordo com as especificações constantes 

dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais 

condicionantes, das quais constituem motivo determinante.  

 

LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Projeto Arquitetônico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente assinada; 
 Cópia do protocolo do requerimento de pré-aprovação ou aprovação do projeto arquitetônico a URB; 
 Plano de Controle Ambiental – PCA, conforme Termo de Referência, juntamente com ART quitada, 

CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do responsável técnico; 
 Plano de Gerenciamento dos Resíduos Sólidos da Construção Civil – PGRSCC, conforme Termo de 

Referência, juntamente com ART quitada, CTF/IBAMA e cópia da carteira profissional – CREA, do 
responsável técnico; 

 Projeto de Abastecimento de Água, aprovado pela Compesa, com memórias de cálculo, memorial 
descritivo, devidamente assinado, com ART/CREA quitada, do responsável técnico pelo projeto; 

 Projeto de Esgotamento Sanitário, aprovado pela Compesa, com memórias de cálculo e memorial 
descritivo, devidamente assinado, com ART/CREA quitada, do responsável técnico pelo projeto; 

 Projeto de Eletrificação, aprovado pela Celpe, com memórias de cálculo e memorial descritivo, 
devidamente assinado, com ART/CREA quitada, do responsável técnico pelo projeto; 

 Projeto e técnicas adotadas que permitem a troca gasosa, afim de proporcionar, as condições 
adequadas à decomposição dos corpos, exceto nos casos específicos previstos na legislação; 

 Cronograma de implantação do empreendimento ou atividade, atualizado; 
 Se houver terceirização de serviços/atividades presentes no Anexo I da Lei Municipal nº 5.058/2010, e 

suas respectivas atualizações, apresentar cópia do contrato e da licença ambiental válida; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  

. 
 

Obs: Todos os planos deverão seguir o Termo de Referência fornecido por este órgão ambiental; 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI)  

  

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da implantação do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a instalação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO (RLI) - DOCUMENTAÇÃO  

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior. 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos sólidos da construção civil, juntamente com as 

licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 
 Cronograma de implantação, atualizado; 
 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 

mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) 
 
 

FINALIDADE 

Autoriza o início da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das medidas de 

controle ambiental e condicionantes determinados para a operação, conforme o disposto nas licenças 

anteriores.  

 

LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) – DOCUMENTAÇÃO 

  

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Instalação anterior; 
 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e 

devidamente assinada; 
 Plano de Operação do empreendimento, juntamente com ART/CREA devidamente quitada e assinada;  
 Carta de recebimento da Compesa, quanto à implantação do Sistema de Abastecimento de Água – SAA¹; 
 Carta de recebimento da Compesa, quanto à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário – SES²; 
 Carta de recebimento da Celpe, quanto à implantação do Projeto de Eletrificação³; 
 Relatório técnico, evidenciando o acompanhamento, monitoramento e execução das medidas de 

mitigação e de controle ambiental, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e devidamente 
assinada do responsável técnico; 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  

 
 
 (¹), (²) e (³) – Apresentar caso a emissão da LO não seja um pré-requisito; 
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RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) 

 

FINALIDADE 

Autoriza a continuidade da atividade do empreendimento, após a verificação do efetivo cumprimento das 

medidas de controle ambiental e condicionantes determinadas para a operação, conforme o disposto nas 

licenças anteriores. 

 

RENOVAÇÃO DA LICENÇA OPERAÇÃO (RLO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 Cópia da Licença de Operação anterior; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) 

 

FINALIDADE 

Os empreendimentos ou atividades passíveis de licenciamento ambiental e que estejam sem licença ambiental, 

deverão proceder a sua regularização, obedecendo aos critérios legais, independentemente das penalidades ou 

sanções legais decorrentes da infração ambiental cometida. 

 

REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL (LP+LI+LO) - DOCUMENTAÇÃO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Plano de Operação do empreendimento, juntamente com ART/CREA devidamente quitada e assinada;  
 Projeto Arquitetônico aprovado pela URB, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU quitada e 

devidamente assinada; 
 Atestado de Regularidade do Corpo de Bombeiros Militar, válido;  
 Conta da Compesa, atualizada;  
 Conta da Celpe, atualizada;  
 Projeto e técnicas adotadas que permitem a troca gasosa, afim de proporcionar, as condições 

adequadas à decomposição dos corpos, exceto nos casos específicos previstos na legislação; 
 Projeto de Esgotamento Sanitário ou As built, com memórias de cálculo e memorial descritivo, 

devidamente assinado, com ART/CREA quitada, do responsável técnico pelo projeto; 
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 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura de Caruaru, válido;  
 Alvará de Funcionamento emitido pela Vigilância Sanitária, válido, quando couber; 
 Manifestos de coleta e destinação final dos resíduos provenientes da atividade, juntamente com as 

licenças ambientais das empresas prestadoras destes serviços; 
 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 

das características e da localização do empreendimento.  
 
 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 

1. Para todos os empreendimentos que não possuírem viabilidade da COMPESA referente ao Esgotamento 
Sanitário, deverão apresentar os seguintes documentos: 
a) Projeto do Sistema de Esgotamento Sanitário, conforme NBR ABNT 12209/2011 e Norma Técnica CPRH n° 
2005.  
b) Apresentar todos os projetos assinados pelo responsável técnico, juntamente com ART/CREA ou RRT/CAU 
quitada, referente ao projeto apresentado. 
c)  Memória de Cálculo do Sistema Final de Esgoto; 
d) Se o Sistema Final de Esgoto utilizar o solo para infiltração, apresentar o Teste de Absorção do Solo, 
juntamente com ART/CREA quitada; 
2. Todos os planos ambientais devem seguir os termos de referência disponibilizados por este órgão ambiental; 
3. No caso de empreendimentos que possuem licença ambiental emitida pela CPRH e desejam renová-la, deve 
ser apresentada toda documentação inicial; 
4. O departamento de licenciamento ambiental pode, a qualquer momento, solicitar documentação 
complementar; 
5. Conforme a Lei Municipal 5.058/2011: 
Art. 17. O órgão ambiental municipal estabelecerá os prazos de validade de cada tipo de licença, especificando-
os no respectivo documento, levando em consideração os seguintes aspectos: 
I - o prazo de validade da Licença Prévia (LP) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
elaboração dos planos, programas e projetos relativos ao empreendimento ou atividade, não podendo ser 
superior a 5 (cinco) anos. 
II - o prazo de validade da Licença de Instalação (LI) deverá ser, no mínimo, o estabelecido pelo cronograma de 
instalação do empreendimento ou atividade, não podendo ser superior a 4 (quatro) anos. (Redação dada pela 
Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
III - o prazo de validade da LO, LS e LD deverá considerar os planos de controle ambiental e será de, no mínimo, 
01 (um) ano e, no máximo, 10 (dez) anos; (Redação dada pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
IV - o prazo de validade da Autorização será no máximo 2 (dois) anos, não podendo ser renovada. 
V - o prazo de validade da Licença Simplificada (LS) deverá ser no mínimo de 02 (dois) anos e no máximo de 06 
(seis) anos; (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011) 
§ 1º A Licença Prévia (LP) e a Licença de Instalação (LI) poderão ter os prazos de validade prorrogados, desde que 
não ultrapassem os prazos máximos estabelecidos nos incisos I e II. 
§ 2º A LD não poderá ser renovada. 
§ 3° as Renovações das Licenças de uma atividade ou empreendimento deverão ser requeridas com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias antes da expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando a 
mesma prorrogada até a manifestação da URB. (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 
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TIPOLOGIAS: AUTORIZAÇÕES 

 

FINALIDADE 

Autoriza, precária e discricionariamente, a execução de atividades que possam acarretar alteração es ao meio 

ambiente, por curto e certo espaço de tempo, que não impliquem impactos significativos, sem prejuízo da 

exigência de estudos ambientais que se fizerem necessários. 

 

TERRAPLANAGEM, DRENAGEM E DESASSOREAMENTO 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual ou Requerimento de Empresário; 
 Título de propriedade; 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, devidamente assinado; 
 Projeto de terraplanagem, drenagem ou desassoreamento, devidamente assinado pelo responsável 

técnico e pelo proprietário, juntamente com ART quitada e cópia da carteira profissional – CREA, do 
responsável técnico. 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  

 

 

SUPRESSÃO VEGETAL 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial descritivo devidamente assinado; 
 Inventário Florestal, devidamente assinado pelo responsável técnico, com ART/CREA quitada e cópia 

da carteira profissional do responsável técnico; 
 Projeto de Reposição Florestal, devidamente assinado pelo responsável técnico, com ART/CREA 

quitada e cópia da carteira profissional do responsável técnico; 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado. 

 Durante a análise do processo de licenciamento poderá ser exigido outros documentos, dependendo 
das características e da localização do empreendimento.  
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ERRADICAÇÃO DE INDIVÍDUOS ARBÓREOS ISOLADOS  
 

 Boleto pago, referente à taxa de erradicação; 
 Título de propriedade ou Contrato de Locação; 
 Carta de Anuência do proprietário, caso o imóvel for locado; 
 Fotos do local onde a árvore está inserida; 
 Procuração (caso não seja o proprietário); 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Em caso de condomínio, apresentar abaixo assinado com a concordância de 51% dos moradores ou 

cópia da Ata de Assembleia referente ao assunto, juntamente com cópia da Ata de Assembleia que 
elegeu o síndico (a); 

 Ao final do processo, deverá ser assinado o Termo de Compromisso, se comprometendo a substituir 
a(s) árvore(s) erradicadas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de sofrer penalidade de multa, 
conforme descrito no referido termo. 

 

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS 

 
 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 Boleto pago, referente à taxa do licenciamento ambiental; 
 CNPJ, atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Ofício de solicitação; 
 Contrato de repasse (quando couber); 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, devidamente assinado; 
 Projeto de Pavimentação, devidamente assinado pelo responsável técnico e pelo proprietário, 

juntamente com ART/CREA quitada e cópia da carteira profissional/CREA do responsável técnico. 
 

 

CARTA DE ANUÊNCIA PARA DENOTAÇÃO  
 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual ou Requerimento de Empresário; 
 Título de propriedade e/ou contrato de prestação de serviço; 
 Planta de locação e situação, devidamente assinada, evidenciando edificações de uso público (ex: 

escolas, hospitais, etc.); 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, devidamente assinado; 
 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal, válido; 
 Autorização do Exército, válida; 
 Plano de Fogo juntamente com Plano de Segurança contemplando medidas a serem adotadas para 

proteção da população e edificações dentro do raio de evacuação, devidamente assinado pelo 
responsável técnico, com ART/CREA quitada e cópia da carteira profissional do responsável técnico. 
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CARTA DE ANUÊNCIA PARA EXTRAÇÃO MINERAL 

 

 Requerimento Ambiental específico, devidamente preenchido e assinado; 
 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual ou Requerimento de Empresário; 
 Título de propriedade; 
 Planta de locação e situação, devidamente assinado; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, devidamente assinado; 
 Alvará de Licença e Funcionamento emitido pela Prefeitura Municipal, válido; 
 Requerimento de Lavra ou Pesquisa solicitado junto à Agencia Nacional de Mineração – ANM; 

 

 

DISPENSA AMBIENTAL 

 

 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Contrato social e última alteração contratual; 
 Título de propriedade ou contrato de locação¹; 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 
 Memorial Descritivo, com relatório fotográfico, conforme Termo de Referência (TR) fornecido por este 

órgão ambiental; 
 Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde – PGRSS, devidamente assinado pelo 

responsável técnico². 

 
(¹) Em caso de contrato de locação apresentar também cópia de documentos de todos que assinam; 
(²) Apenas para empreendimentos cuja tipologia se enquadra nos Serviços de Saúde. Apenas para empreendimentos cuja 
tipologia se enquadra nos Serviços de Saúde. 

 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AMBIENTAIS - CNDA 
 

FINALIDADE 

A URB expedirá Certidão Negativa de Débitos Ambientais - CNDA, após consulta aos seus registros, quando 

comprovada a inexistência de dívidas, obrigações ou pendências originadas de penalidades ou exigências da 

legislação ambiental. (Incluído pela Lei n° 5.160, de 07 de dezembro de 2011). 

 

DOCUMENTAÇÃO 

 

 CPF ou CNPJ atualizado; 
 Último documento emitido por este órgão ambiental (Licença Ambiental, Dispensa ou Autorização). 
 Procuração, válida; 
 Cópia de documento com foto do proprietário e do procurador; 


