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 LICENÇA PRÉVIA 

CHECK LIST - POSTOS DE COMBUSTÍVEIS 

 
 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 emitida pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação 

(SEMURH) 
 Plano de Controle Ambiental (PCA), conforme Termo de Referência disponibilizado pela SEMMAM  
 Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável pela elaboração do PCA, com comprovante 

de pagamento quitado 
 Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal (CTF/IBAMA) do responsável pela elaboração 

do PCA 
 Planta de localização da área do empreendimento em meio digital (CD e impresso) georreferenciada em 

UTM/SAD-69 
 Planta baixa com a localização de todas as dependências do empreendimento, ilha de bombas, tanques e 

caixa separadora de água e óleo 
 ART do responsável pela elaboração da planta baixa, com comprovante de pagamento quitado 
 Carta de Diretrizes e Viabilidade Técnica da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão 

(CAEMA) para o abastecimento de água e esgotamento sanitário 
 Estudo hidrogeológico da área, com a localização dos poços (georreferenciados) e identificação do 

direcionamento do fluxo d’agua subterrânea 
 ART do responsável pela elaboração do estudo hidrogeológico, com comprovante de pagamento quitado 
 Caracterização geológica do terreno contemplando a permeabilidade do solo e o potencial de corrosão 
 ART do responsável pela elaboração da caracterização geológica do terreno, com comprovante de 

pagamento quitado 
 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 check list; 

 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); 

 Os empreendimentos que tiverem capacidade de armazenamento de combustíveis líquidos acima de 105m³ 

deverá se licenciar junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais (SEMA), conforme 

Resolução CONSEMA nº24/2017. 
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