
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 

PROJETO ACÚSTICO PARA ESTABELECIMENTO 

DOCUMENTOS GERAIS 

01 
Requerimento preenchido com as informações solicitadas, inclusive telefone e e-

mail para contato. 

02 
Original da Taxa paga na Secretaria de Fazenda (Rua da Conceição, n° 100) no 

valor de A3. 

03 CNPJ. 

04 Fotocópia do Registro do Imóvel ou Contrato de Locação. 

05 Cópia da Carteira de Identidade e CPF do Proprietário / Requerente. 

06 

Cópia da Carteira do CREA e ART do projeto (p/ engenheiros), CAU e RRT (p/ 

arquitetos) dos profissionais responsáveis pela elaboração do projeto e pela 

execução da obra + RG e CPF. 

07 

03 Cópias do Projeto contendo planta baixa, corte e detalhamento do material 

acústico a ser utilizado, assinadas pelos responsáveis técnicos e carimbadas, no 

padrão exigido pela PMN. 

08 Memorial Descritivo do Projeto, assinado pelo resposável técnico. 

09 Alvará de funcionamento. 

10 Capacidade de lotação máxima do estabelecimento (Alvará dos Bombeiros). 

PARA ESTABELECIMENTOS NOVOS E EM FUNCIONAMENTO: OBRAS 

MULTIFAMILIARES, UNIFAMILIARES, IGREJAS E COMERCIOS EM GERAL 

11 
Caso requerente já tenha Licença Ambiental de Instalação L.A.l. ou o protocolo, 

apresentar xerox (não é exigência). 

12 
Aguardar a aprovação do PTA para o funcionamento. Mesmo em período de 

adequação não poderá realizar atividades que possam causar sons/ruídos. 

13 
Após a execução do projeto deverá ser solicitada a SMARHS, através de 

requerimento, a vistoria no local para constatar a eficiência ou não do projeto. 

14 
Deverá ser anexada junto ao requerimento a taxa para medição sonora. Lei 

Municipal n° 2597/2008. 

15 
Caso o projeto depois de aprovado venha apresentar vazamento de sons/ruídos, 
o mesmo deverá ser adequado para sanar o problema.

OBS: Caso o solicitante/requerente não seja o proprietário ou responsável técnico é 
necessária procuração. 


