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LICENÇA DE OPERAÇÃO 
 

CHECK LIST - LAVA JATO E OFICINA 
 

 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 

 Alvará de Funcionamento emitido pela Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ)  

 Licença de Instalação (frente e verso) 

 Comprovação quanto à forma de abastecimento de água:  

- Fatura ou viabilidade da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA); 

- Outorga para o Uso da Água Subterrânea emitida pela SEMA - quando existir poço artesiano. 

 Comprovação quanto à forma de esgotamento sanitário: 

- Fatura ou viabilidade da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA); 

- Projeto alternativo de esgotamento sanitário, aprovado pela CAEMA - quando for o caso.  

 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pelo projeto alternativo de 

esgotamento sanitário, com comprovante de pagamento quitado   

 Outorga para lançamento de efluentes em corpo hídrico emitida pela SEMA - quando for o caso 

 Planta de localização georreferenciada da área  

 Projeto do sistema de tratamento do efluente, oriundo do dique de lavagem dos automóveis, com a 

localização, detalhes e dimensionamentos da caixa de areia e caixa separadora de água e óleo e a 

indicação do destino final dos efluentes, assinado pelo responsável técnico 

 ART do responsável pelo projeto do sistema de tratamento do efluente acima citado, com 

comprovante de pagamento quitado 

 Relatório Ambiental Simplificado (RAS) assinado pelo responsável técnico, conforme termo de 

referência disponibilizado pela SEMMAM 

 ART do responsável técnico pelo RAS com comprovante de pagamento quitado 

 Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (CTF/IBAMA) do responsável técnico 

pela elaboração do RAS 

 Certificado de aprovação do Corpo de Bombeiro 

 Publicação de requerimento da Licença de Operação 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 check list; 

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

quitada (DAM-SEMMAM); 

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

necessário. 

 


