
 

 
 

 
 RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE OBRA CIVIL  
 
1) DOCUMENTOS PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA URBANA  

 Requerimento de Licença Ambiental Simplificada – LAS, padrão SEMMA, contendo a especificação de 
extensão, área e locais a serem pavimentados;  

 Comprovante original de pagamento da taxa de licenciamento - DUAM;  

 Memorial descritivo;  

 Projeto técnico com prancha de locação e situação;  

 ART pela elaboração do projeto técnico e memorial;  

 Relatório de Asfaltamento de Vias Urbanas – RAVU e, ART pela elaboração;  

 Certidão de Uso e Ocupação do Solo, atestando que as obras atendem aos planos e programas do governo 
municipal;  

2) DOCUMENTOS PARA OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL URBANA (SUBTERRÂNEA)  

 Requerimento de Licença Ambiental Simplificada – LAS, padrão SEMMA, contendo a especificação de 
extensão, área e locais a serem pavimentados;  

 Comprovante original de pagamento da taxa de licenciamento - DUAM;  

 Memorial descritivo (inclusive cálculos);  

 Projeto técnico com prancha de locação e situação;  

 ART pela elaboração do projeto técnico e memorial;  

 Relatório de Drenagem Pluvial – RDP e ART pela elaboração;  

 Certidão de Uso e Ocupação do Solo, atestando que as obras atendem aos planos e programas do governo 
municipal;  

 Incluir no memorial descritivo e projetos técnicos o sistema dissipador de energia hidráulica a ser instalado 
no local de lançamento final das águas pluviais.  

3) DOCUMENTOS PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE BUEIROS  

 Requerimento de Licença Ambiental Simplificada – LAS, padrão SEMMA, contendo a especificação de 
extensão, área e locais que sofrerão interferências pelas obras;  

 Comprovante original de pagamento da taxa de licenciamento - DUAM;  

 Memorial descritivo;  

 Projeto técnico com prancha de locação e situação;  

 ART pela elaboração do projeto técnico e memorial;  

 Plano de Controle Ambiental – PCA, assinado por técnicos especializados e ART do responsável pela 
elaboração;  

 Certidão de Uso e Ocupação do Solo, atestando que as obras atendem aos planos e programas do governo 
municipal;  

 Declaração do órgão concessionário do serviço de fornecimento de água tratada, atestando que não utiliza o 
corpo hídrico para captação de água para abastecimento publico.  
 



 

 
 

 
4) DOCUMENTOS PARA OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA RODOVIÁRIA, VIADUTOS, 
PONTES, TREVO E FAIXA ADICIONAL.  
 
 Requerimento de Licença de Instalação – LI, padrão SEMMA, contendo a especificação de extensão, área e 
locais que sofrerão interferências pelas obras;  

 Comprovante original de pagamento da taxa de licenciamento - DUAM;  

 Memorial descritivo;  

 Projeto técnico com prancha de locação e situação;  

 ART pela elaboração do projeto técnico e memorial;  

 Plano de Gestão Ambiental – PGA, assinado por técnicos especializados e ART do responsável pela 
elaboração;  

 Certidão de Uso e Ocupação do Solo, atestando que as obras atendem aos planos e programas do governo 
municipal;  

 No caso de pontes, anexar declaração do órgão concessionário do serviço de fornecimento de água tratada 
atestando que não utiliza o corpo hídrico para captação de água para abastecimento público.  

 No caso de pontes, apresentar licença ambiental e/ou dispensa de licença.  

5. DOCUMENTOS PARA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, COMO EDIFICAÇÕES EM GERAL (CAT, PÓRTICOS, ETC) E 
OUTRAS OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA (INSTALAÇÃO DE CABO ÓTICO, RAMPA, PORTO, ETC).  

 Requerimento de Licença de Instalação – LI, padrão SEMMA, contendo a especificação de extensão, área e 
locais que sofrerão interferências pelas obras (com exceção do pórtico, que é solicitado Licença Ambiental 
Simplificada – LAS);  

 Comprovante original de pagamento da taxa de licenciamento - DUAM;  

 Memorial descritivo;  

 Projeto técnico com prancha de locação e situação;  

 ART pela elaboração do projeto técnico e memorial;  

 Plano de Controle Ambiental – PCA, assinado por técnicos especializados e ART do responsável pela 
elaboração do PCA;  

 Certidão de Uso e Ocupação do Solo, atestando que as obras atendem aos planos e programas do governo 
municipal;  
 
OBS.: Durante o processo de licenciamento ambiental poderão ser solicitadas mais informações, documentos 
ambientais e legais que a SEMMA, entenda como tecnicamente exigíveis para a promoção do devido 
licenciamento da atividade, ou ainda, solicitação de alteração dos mesmos, de acordo com as características da 
área de influência direta e indireta. 


