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LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE ATIVIDADE 

 
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 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 vegetação, assinada pelo responsável técnico. 

OBS: Em caso de supressão anexar Autorização de supressão de vegetação. 

12 

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

responsável técnico. 

OBS: Em caso positivo anexar FMP do INEA. 

 

DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

01 Fotocópia da Carteira do respectivo conselho atualizada ou 

02 Anuidade do Conselho paga (do ano atual). 

 

DOCUMENTOS ESPECÍFICOS 

01 Fluxograma da atividade, assinado pelo responsável técnico. 

02 

Declaração de Possibilidade de Coleta de Esgotos DPE - Águas de Niterói 

OBS: 1- Caso não exista rede, o requerente deverá aprovar na SMU projeto de fossa e 

filtro, anexando cópia do mesmo, aprovado, no processo. 

2- Em caso de Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), esta será analisada pela 

SMARHS, contendo: planta baixa e corte, localização da ETE no terreno, memorial 

descritivo e cálculo. Assinado pelo responsável técnico. 

03 Declaração de Possibilidade de Abastecimento de Água (DPA) - Águas de Niterói. 

04 Declaração de Possibilidade de Coleta de Resíduos Sólidos - CLIN. 

05 Planta Baixa ou layout. 

06 
Alvará. OBS:Em caso de não possuir alvará anexar certidão de viabilidade técnica 

emitida pela SMU. 

07 Formulário de Cadastro Ambiental preenchido e assinado pelo responsável técnico. 
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POSTOS DE COMBUSTÍVEL, LAVA-JATOS, EMPRESAS DE ÔNIBUS E 
TRANSPORTADORAS 

LEI ESTADUAL N° 6034/2011 

01 Projeto para reuso de água de lavagem. 

PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEL COM GNV 

01 
Apresentar projeto de Tratamento Acústico para o compressor aprovado pela 

SMARHS. 

02 
Analise prévia da NITTRANS para empreendimentos localizados em vias arteriais LEI 

MUNICIPAL N° 2285/2005 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE, assinado pelo responsável técnico, contendo: 

01 

- Descrição da atividade requerida; 

- Área total construída; 

- Área do terreno; 

- Fotos do local. 

 

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 

01 

Para a renovação da Licença de Instalação, com início da instalação da atividade 

deverá ser anexada a 4ª via dos manifestos de resíduos e cópia da Licença 

anterior e sua publicação. 

02 
Para a renovação da Licença de Instalação, sem início da instalação da atividade 

deverão ser anexadas cópia da Licença anterior e sua publicação. 

Obs: Após análise processual e vistoria técnica poderão ser exigidos documentos 

complementares. 


