
 

Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade 
Rua Visconde de Sepetiba, nº 987, 10° andar, Centro, Niterói, RJ, 

CEP: 24.020-206, Tel: 2622-7631 / 26132283 
1 

 

 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS INERTES DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

DOCUMENTOS GERAIS 

01 Preenchimento do requerimento e taxa de expediente paga (A3). 

02 Certidão negativa de IPTU. 

03 
Identidade e CPF dos representantes legais, com sua devida procuração original ou 

cópia autenticada, quando necessária. 

04 Identidade e CPF do representante técnico. 

05 CNPJ da empresa ou CPF do requerente. 

06 Contrato social/ Última alteração. 

07 
Escritura do imóvel ou Contrato de locação autorizando a atividade, com firma 

Reconhecida. 

08 Planta de localização (Google Maps indicando o local). 

09 
Certidão de Zoneamento ou projeto aprovado emitidos pela Sec.Municipal de 

Urbanismo. 

10 
Caso o proprietário não seja o requerente deverá anexar autorização com firma 

reconhecida autorizando a atividade pretendida. 

11 

Declaração de presença ou não de cursos ou corpos d´água, assinada pelo 

responsável técnico. 

OBS: Em caso positivo anexar FMP do INEA. 

 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS 

12 
Formulário de Cadastro Ambiental/ Formulário de Postos de Serviços, assinado pelo 

responsável técnico. 

13 Cartão de Inscrição Municipal ou Alvará. 

14 Planta baixa da empresa (layout). 

15 Conta de Água e Luz. 

16 DUT do ano dos caminhões de empresa e/ou a serviço da empresa. 

17 Fluxograma da atividade, assinado pelo responsável técnico. 

18 Carteira de habilitação dos motoristas. 

19 
Características operacionais dos veículos (placa, prefixo, marca modelo e capacidade 

de carga em volume e peso). 

20 Relação de equipamentos: Pá mecânica, retroescavadeira,caçambas e outros. 

21 Documento de vistoria anual dos caminhões. 

22 
Declaração do local de abastecimento, manutenção, lavagem e troca de óleo dos 

veículos com as respectivas Licenças Ambientais de Operação. 

23 Endereço do local de garageamento no município. 

24 Memorial Descritivo, assinado pelo responsável técnico. 
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OBS¹: Após análise processual e vistoria técnica poderão ser exigidos documentos 

complementares. 

 
OBS²: A solicitação para renovação da licença de operação deverá ser feita em um novo 

processo, anexando a licença anterior. Manifestos de residuos (4ª via) e a documentação 

acima. 

 
OBS³: Para a solicitação de novos manifestos, deverá ser entregue a 4ª via dos 
manifestos anteriores. 


