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LICENÇA PRÉVIA GERAL 
 

 CHECK LIST 

  

 Requerimento padrão SEMMAM preenchido 

 Contrato Social/Estatuto da Instituição - caso pessoa jurídica 

 CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica) da empresa - caso pessoa jurídica 

 Registro Geral (RG) e Cadastro da Pessoa Física (CPF) do Representante legal - caso pessoa 

jurídica 
 RG e CPF - caso pessoa física  

 Procuração, com firma reconhecida, no caso de representação por outorgado 

 RG e CPF do outorgado 

 Documento, com firma reconhecida, que comprove a legalidade do uso do imóvel: Escritura 

Pública, Registro do imóvel ou Certidão de Inteiro Teor. E, caso não seja o proprietário do 

imóvel apresentar: Comprovação de posse, Promessa de compra e venda, Arrendamento, 

Autorização do proprietário, Contrato de locação, outros 
 Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Habitação (SEMURH), com data de emissão de até 5 (cinco) anos 
 Plano de Controle Ambiental (PCA) contendo registro fotográfico da área e assinado pelo 

responsável técnico e rubricado em todas as páginas, conforme termo de referencia 

disponibilizado pela SEMMAM 
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela elaboração do PCA, 

assinada pelo contratado e contratante, com comprovante de pagamento quitado 
 Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (CTF/IBAMA) do responsável pela 

elaboração do PCA 
 Planta baixa georeferenciada do empreendimento, contemplando localização, limites do terreno, 

área verde, área permeável e Área de Preservação Permanente (APP) – se for o caso 
 Carta Consulta da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) para 

abastecimento de água e esgotamento sanitário 
 Anuência ou documento equivalente do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural (IPHAN) - 

Diagnóstico Arqueológico 
 Publicação do requerimento da Licença Ambiental no Diário Oficial e em jornal de grande 

circulação, conforme modelo disponibilizado pela SEMMAM 
 

Observações: 

• O processo somente tramitará com a apresentação de todos os documentos previstos neste checklist; 

• A qualquer momento da análise, a SEMMAM poderá solicitar outros documentos ou informações, 

caso julgue necessário; 

• Para emissão da Licença Ambiental, o requerente deverá apresentar a Guia de recolhimento 

devidamente quitada (DAM-SEMMAM). 
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