
 
 

PREFEITURA DE SÃO LUÍS 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMAM 

 

REQUERIMENTO PADRÃO SEMMAM 

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE 
 

Razão Social/Pessoa Física: __________________________________________   CNPJ/CPF:______________________        
 

Nome fantasia:_________________________________________   Telefone/Fax:______________________________ 
                                                                                          

Rua/AV.: ___________________________________________ Bairro: ___________________  CEP: _______________  
 

Complemento: ______________________   E-mail:______________________________________________________  
                                           

REPRESENTANTE LEGAL 
 

Nome: ________________________________________ CPF:____________________ Telefone:__________________       
                                                                                           

Rua/AV: ___________________________________________ Bairro: ___________________  CEP: _______________ 
 

Complemento: ___________________________   E-mail:_________________________________________________ 
Obs. Anexar Procuração ou documento similar. 
 

TIPO DE SOLICITAÇÃO 

(    ) Licença Única - LU       (    ) Licença Prévia - LP      (    ) Licença de Instalação - LI      (    ) Licença de Operação - LO     
(    ) Licença de Renovação - LR      (    ) Licença Corretiva - LC      (    ) Certidão       (    ) Autorização  (    ) Outros 
Especificar: ______________________________________________________________________________________ 
 

DADOS DO EMPREENDIMENTO 

 
Nome: _________________________________________________________  Contato:_________________________       
                                                                                             
Rua/AV: ___________________________________________ Bairro: ___________________  CEP: _______________ 
 
Pontos de referência:______________________________________________________________________________ 
 
Descrição da atividade: _____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 

Utilização da água 
- Relacionar as fontes de abastecimento de água utilizadas no empreendimento ou atividade: 
(    ) Rede de abastecimento pública    (    ) Poço     (    ) Rio/Riacho    (    ) Outros (especificar):_____________________ 
- Listar os usos da água, tais como: lavanderias, instalações sanitárias, limpeza de ambientes, equipamentos e outros: 
 

Resíduos sólidos 
- As atividades geram resíduos sólidos?          (    )Sim          (    )Não 
- Descrever os tipos de resíduos gerados (orgânicos, inorgânicos, recicláveis, serviços de saúde, industriais e outros): 
 
- Descrever a forma de coleta, armazenamento, tratamento e destino final dos resíduos sólidos: 
 
 

Resíduos líquidos 
- Há geração de efluentes líquidos provenientes das atividades desenvolvidas no local?      (    ) Sim          (    ) Não 
- Os efluentes líquidos são lançados na rede de coleta de esgoto da CAEMA?    (    ) Sim          (    ) Não 

Proc. nº ________________ 

Folha nº _______________ 

Rubrica: ________________ 



Emissões atmosféricas 
- Têm emissões atmosféricas:  (    ) Sim          (    ) Não  
Caso sim, informar tipo (fumaça, poeira, fuligem, gases, vapores, outros):____________________________________ 
- Utiliza:  (    ) forno e/ou churrasqueira elétrica          (    ) forno e/ou churrasqueira a gás 
- Possui sistema de tratamento de emissões?  (    ) Sim          (    ) Não  
Caso possua, quais os equipamentos utilizados?_______________________________________________________ 
 

- Em se tratando de lataria/funilaria e pintura de veículos ou outras atividades com aplicações de produtos com uso 
de pistola de pressão, possui cabine de pintura com exaustor e filtro?  (    ) Sim          (    ) Não 
 

- Em atividades industriais com utilização de caldeiras a lenha, óleo diesel, combustível, gás natural ou que geram 
emissões: 
Especificar e quantificar os tipos de combustíveis utilizados pelo empreendimento mensalmente:______ 
________________________________________________________________________________________________  
Especificar os tipos dos equipamentos e dispositivos que utilizarão combustíveis:______________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Especificar quantidade e tipo de caldeiras utilizadas: _____________________________________________________ 
 

Obs. Localizar em planta baixa ou croqui onde estão instalados os equipamentos (cabine, caldeira, exaustor, filtro, chaminé, etc).  
 

Emissões sonoras 
- Possui equipamentos sonoros (instrumentos musicais, microfones, caixas acústicas, serra circular, serra policorte) ou 
gera ruídos no desenvolvimento da atividade?  (    ) Sim          (    ) Não 
- Caso sim, informar os equipamentos e atividades:______________________________________________________  
____________________________________________________________________________________________ 
- Em se tratando de uso de música mecânica e/ou ao vivo, possui isolamento acústico?  (    )Sim          (    ) Não 
 

Emissões radioativas 
- Há geração ou emissões radioativas?  (    ) Sim          (    ) Não 
- Caso sim, quantificar e especificar os aparelhos de radiação: _____________________________________________  
- Especificar o tipo de radiação emitida por cada aparelho, como também o elemento radioativo utilizado: _________ 
________________________________________________________________________________________________  
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

Caso exista a presença de corpos hídricos e/ou espécies vegetais no empreendimento ou entorno especificar: 
 
 
 

 

Declaração do requerente ou representante legal: 

. Declaro que todas as informações prestadas e documentos anexos são verdadeiros e assumo a responsabilidade pelos mesmos sob  as penas da 

lei e afirmo ter conhecimento da legislação pertinente ao objetivo deste requerimento, bem como das normas para expedição do documento ora 

pleiteado junto á Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM; 

. Declaro ter ciência dos teores dos Estudos e Projetos apresentados, estando de acordo com os mesmos e da obrigação de desenvolvê-los em 

conformidade com o exposto nos anexos do presente documento e com as condições que forem estipuladas; 

. Declaro, finalmente, comprometer-me a providenciar todas as informações necessárias ao bom andamento do processo. 

Nestes termos pede deferimento, 

São Luís (MA), ______ / _______ / __________ 

_________________________________________ 
Assinatura do Requerente 

 
Requerimento Padrão disponível no site da Prefeitura 

https://www.saoluis.ma.gov.br  – Secretaria Municipal de Meio Ambiente – Licenciamento Ambiental 

https://www.saoluis.ma.gov.br/

