
 
 

 
ESTADO DA PARAÍBA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA 
Secretaria de Municipal do Meio Ambiente 

Diretoria de Controle Ambiental 
Divisão de Licenciamento 

  
 LO – LICENÇA OPERAÇÃO 

 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LICENCIAMENTO 
 EDIFICAÇÕES – EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS 

 
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 de instalação, caso o empreendimento não tenha Licença de instalação, 
deverá apresentar os documentos relativos a ela. 

 
 

Ο Ο 

7. Fixação da placa de identificação e dimensionamento do tanque séptico em 
conformidade com a NBR 7229/1993. (Caso o empreendimento não seja servido pelo 
serviço público de Esgotamento Sanitário).  

 
. 

 
 

Ο Ο 

8. Apresentação dos documentos de Controle de Transporte de Resíduos (CTR) ou outros 
documentos de contratação de serviços anunciados no Projeto de Gerenciamento de 
Resíduo da Construção Civil e Demolição, comprovadores da correta triagem, transporte 
e destinação dos resíduos gerados. 

 
 
 

Ο Ο 

9. Apresentação do Documento de Origem Florestal – DOF das madeiras nativas (madeiras 
em toras, serrada, laminada ou faqueada, escoramentos, estacas e mourões) utilizadas na 
construção do empreendimento habitacional. 

 
 
 

Ο Ο 

10. Cópia da Licença Ambiental do Fornecedor / Revendedor dos produtos e subprodutos de 
origem florestal (madeiras, formas, esquadrias e outros) utilizados na edificação do 
empreendimento imobiliário.  

 
 
 

Ο Ο 

11. Guia de Recolhimento devidamente quitada. Ο Ο 

OBSERVAÇÕES: 

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

 


