
 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
Secretaria de Municipal do Meio Ambiente 

Diretoria de Controle Ambiental 
Divisão de Licenciamento 

 
 LO – LICENÇA DE OPERAÇÃO  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
 LICENCIAMENTO LAVA JATOS – ATIVIDADES EM FUNCIONAMENTO 

 
Observações: OS CAMPOS ABAIXO SÃO DE USO EXCLUSIVO DA SEMAM 

ÍTEM DOCUMENTAÇÃO CONFORME 
SIM NÃO 

1. Formulário de Requerimento para Licença Ambiental, preenchido e assinado pelo 
representante legal ou procurador. 

Ο Ο 

2. Formulário Destinado ao Cadastramento de Empreendimentos Comerciais e Serviços, 
preenchido e assinado pelo representante legal ou procurador. 
 
 

 
 Formulário Destinado ao Cadastramento de Empreendimentos Comerciais e Serviços 
preenchido  

 

Ο Ο 

3. Cópia dos documentos referente à pessoa jurídica ou física e procuração legal do 
mesmo (caso necessário). Obs. Na hipótese de Pessoa jurídica apresentar o cadastro do 
CNPJ, contrato social e documentação dos sócios, tratando-se de pessoa física RG e CPF. 
ou CNH.  
 

 

Ο Ο 

4. Certificado de Cadastramento junto a SEMAM (CTM) de pessoas físicas ou jurídicas que 
dediquem-se a prestação de serviços e consultoria sobre questões ambientais, bem como 
a elaboração de projetos na área ambiental. 

 

Ο Ο 

5.   Cópia da publicação em diário oficial ou em jornal de grande circulação, do requerimento. Ο Ο 

6. Certidão de Registro do Imóvel e comprovação legal de utilização de área (caso 
necessário).  
 

 

Ο Ο 

7. Cópia do último recibo de água, ou outorga do poço emitida pela AESA. 
 

 

Ο Ο 

8. Certidão de Uso e Ocupação do solo emitido pela SEPLAN.  
 

 

Ο Ο 

9. Projeto do Sistema de Tratamento de Efluentes, oriundos do dique de lavagem dos 
autos, com a localização, detalhes e dimensionamento de todos os elementos (caixa de 
areia e caixa separadora de água e óleo) e a indicação do destino final desses 
efluentes, assinado pelo responsável técnico, e com a devida ART/CREA. 

 
 Projeto do Sistema de Tratamento de Efluentes, oriundos do dique de lavagem dos 
autos, com a localização, detalhes e dimensionamento de todos os elementos (caixa de 
areia e caixa separadora de água e óleo) e a indicação do destino final desses 
efluentes, assinado pelo responsável técnico, e com a devida ART/CREA;  

 

Ο Ο 

10. Memorial Descritivo do Projeto de Tratamento e Disposição do Esgoto Sanitário com a 
indicação da destinação final do esgoto sanitário, em casos de áreas não saneadas;  

 

Ο Ο 

11. Cópia de Contrato de Prestação de Serviço de Coleta de óleo Lubrificante 
Usado/descartado com empresa especializada (se necessário). 

 

Ο Ο 

12.  Relatório de absorção do solo (caso for necessário). 
 

Ο Ο 

13.  Declaração emitida pela CAGEPA autorizando o lançamento dos efluentes provenientes      
da lavagem dos autos na rede coletora de esgoto;  

  

Ο Ο 

14. Laudo técnico de análise físico-químico do efluente que está sendo lançado na rede 
pública. 

 

Ο Ο 

15. Memorial descritivo das atividades exercidas de acordo com o modelo disponibilizado 
pela SEMAM 

 

Ο Ο 

16. Planta de situação e planta baixa do empreendimento. 
 

Ο Ο 

17. Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros. 
 

Ο Ο 

18. Guia de Recolhimento devidamente quitada. Ο Ο 

OBSERVAÇÕES: 

EM CASO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, apresentar cópia da Licença de Operação anterior. 

 


