
 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
Secretaria de Municipal do Meio Ambiente 

Diretoria de Controle Ambiental 
Divisão de Licenciamento 

  
 LI – LICENÇA INSTALAÇÃO 

 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LICENCIAMENTO  
LOTEAMENTOS 

 
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 Imobiliários, preenchido e 
assinado pelo representante legal ou procurador. 

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. Cópia da Licença Prévia, caso o empreendimento não tenha Licença Prévia, deverá 
presentar os documentos relativos a ela. 

 
 

Ο Ο 

7. Cronograma de execução das atividades. 

 
 

Ο Ο 

8. Projetos Completos de Arquitetura, assinados pelo responsável técnico, com carimbo de 
aprovação da SEPLAN/PMJP, Corpo de Bombeiros, acompanhado da respectiva ART/CREA: 
a) Descrição geral do empreendimento;  
b) Plano de arruamento e loteamento;  
c) Projeto de locação topográfica, de drenagem e de terraplenagem;  
d) Projeto de guias e sarjetas, da rede de escoamento das águas pluviais, da pavimentação 
e obras complementares, da rede de abastecimento de água potável, da rede de esgotos 
sanitários ou do sistema de fossas sépticas coletivas ou de fossa séptica seguida de poços 
absorventes para cada edificação, da distribuição de energia elétrica pública e domiciliar e 
da arborização de logradouros; 
 

Ο Ο 

9. Guia de Recolhimento devidamente quitada. Ο Ο 

OBSERVAÇÕES: 
 
 
 

EM CASO DE RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, apresentar cópia da Licença de Instalação anterior. 

 


