
 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                           

 

 
 
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 – Cajazeiras – CEP: 60864-311 – Fortaleza-CE 

 

 

CHECK LIST – LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA PARA ATIVIDADES 

DOCUMENTAÇÃO COMUM À TODOS AS ATIVIDADES: 

a) Publicação do requerimento da licença em jornais de grande circulação (folha completa do jornal com a data visível) com o 

requerimento de solicitação da Licença Simplificada para Atividades (modelo ao final deste Check List*); 

b) RG do representante legal (proprietário); 

c) CPF do representante legal (proprietário); 

d) CNPJ; 

e) Ato Constitutivo (Contrato Social ou Registro de Empresário Individual ou Certificado de Microempreendedor Individual ou 

Estatuto, etc. com aditivos, se houver); 

f) Registro fotográfico de todos os ambientes da empresa, inclusive da fachada e do acondicionamento dos resíduos (de 
acordo com a legislação vigente), devidamente identificados através de legendas.  

g) Parecer Técnico (o requerente deve fazer o download do documento, assinar e fazer upload. Disponível na fase de 
documentação); 

h) Termo de Ciência e Responsabilidade (o requerente deve fazer o download do documento, assinar e fazer upload. Disponível 

na fase de documentação); 

 
 

DOCUMENTAÇÃO DE ACORDO COM AS ESPECIFICIDADES DE CADA ATIVIDADE: 
 

i) Outorga do direito de uso da água do poço emitido pela COGERH; 

j) Memorial de cálculo sanitário da fossa conforme as NBR’S nº 7.229/1993 e 13.969/1997 com ART do elaborador, incluir 

planta de situação, teste de absorção do solo e nível do lençol freático; 

k) Laudo de opacidade de todos os veículos da empresa, conforme os parâmetros da resolução CONAMA Nº 418/2009. Deverá 

ser realizado por empresas associadas ao Sindicato Nacional das Empresas de Inspeção de Segurança e Técnica Veicular 

(SINAV); 

l) Cópia do Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros em vigência; 

m) Cópia do Certificado de autorização da ANP para posto revendedor de GLP em vigência; 

n) Declaração assinada pelo responsável legal pela empresa, informando que o imóvel apresenta funcionamento exclusivo de 
revenda de gás GLP, não havendo funcionamento conjunto de nenhum outro tipo de comércio, conforme §2° do art. 223-a 
da lei n° 7987/1996 (lei de uso e ocupação do solo); 

o) Comunicado de responsabilidade técnica ou anotação de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe 
competente do responsável técnico pela empresa, de acordo com a lei nº 2.800/1956 e lei nº 6.839/1980;  

p) Certificado de registro da empresa junto ao conselho de classe competente de acordo com a lei nº 2.800/1956 e lei nº 
6.839/1980; 

q) Laudo de opacidade de todos os veículos movidos a diesel da empresa, conforme os parâmetros da resolução CONAMA Nº 
418/2009. Deverá ser realizado por empresas associadas ao Sindicato Nacional das Empresas de Inspeção de Segurança e 
Técnica Veicular (SINAV); 

r) Comprovação dos resíduos sanitários coletados e transportados à Estação Elevatória da CAGECE; 
s) Teste de estanqueidade dos veículos; 
t) Cópia do cadastro Técnico da empresa no conselho de classe competente; 
u) Cópia da certidão de responsabilidade técnica emitida pelo conselho de classe; 
v) Laudo de análise fisico-química e microbiológica da água do poço (água bruta), contendo os seguintes parâmetros: nitrato; 

sólidos totais dissolvidos; ph; temperatura; coliformes termotolerantes; escherichia coli; 
w) Comunicação de responsabilidade técnica entre empresa e químico responsável, emitido pelo conselho regional de química; 
x) Contrato de prestação de serviço do químico responsável; 
y) Registro do químico responsável pela empresa e ART ou documento equivalente emitido pelo conselho regional de química. 

Modelo de publicação em periódico 

 

 

 
 

Publicar em jornal de grande circulação durante 01 (um) dia. 

NOME DA EMPRESA – RAZÃO SOCIAL 

Torna público que requereu à SEUMA a Licença Simplificada para _______________________________ 
                                                                                                                                                      (Tipo de Atividade) 
 

        Localizada na ___________________, Bairro_______________ Município de Fortaleza, Estado do Ceará. 
                                      (Endereço) 


