PREFEITURA MUNICIPAL DE CANELA
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Licenciamento ambiental de lavanderias
Licença Prévia (LP) e regularização (LOR)
Para o preenchimento eletrônico utilize LibreOffice v. 4.1+.

REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
Requer a análise das informações em anexo para a solicitação de:
Licença Prévia (LP)
Licença de Operação de Regularização (LOR)
1- Responsável técnico pelo licenciamento ambiental
Nome:
Profissão:

Reg. profissional:

Endereço de correspondência:
Município/UF:

CEP:

E-mail:

Telefone:

Assinatura:_____________________________________________________
2- Identificação da empresa/empreendedor
Nome / razão social:
CNPJ/CPF:
Responsável legal:

CPF:

Endereço para correspondência:
Município/UF:

CEP:

E-mail:

Telefone:

Assinatura:_____________________________________________________
Comunicar o andamento do processo ao:
Responsável técnico
Empreendedor
Obs.: Os contatos serão realizados preferencialmente por e-mail.
3- Identificação da atividade
Atividade *:
Código de Ramo *:
Endereço:
Coordenadas geográficas:
DATUM:
WGS84 (Google Earth)
* Conforme Resolução COMDEMA nº 03/2016 de Canela.

Canela,

SIRGAS2000

de

de 2017.

Caso seja assinado por terceiros, deverá ser acompanhado de procuração simples para esta finalidade. A
ART quando especifica para a finalidade e assinada inclusive pelo contratante terá valor de procuração.
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4- Descrição do processo
Informe sobre o processo da empresa incluindo horário de funcionamento, descrição da vizinhança,
equipamentos que serão usados, produtos químicos, destinação prevista para as embalagens vazias,
forma pretendida de tratamento do efluente líquido do processo e do esgoto doméstico, área útil,
relatório fotográfico representativo com legenda, etc.
Observações:
• Lavanderias para roupas e artefatos industriais, CODRAM 3007,10, deverá apresentar
estação de tratamento de efluentes líquidos e cujos parâmetros serão estabelecidos
conforme o tipo e local de lançamento.
• Lavanderias para roupas e artefatos de uso doméstico, CODRAM 3007,20, deverá apresentar
estação de tratamento de efluentes líquidos e cujos parâmetros serão estabelecidos
conforme o tipo e local de lançamento. Para este caso, se houver rede coletora da CORSAN,
poderá requerer a ligação de seu efluente, desde que previamente autorizado pela CORSAN.
Consideramos que "efluente líquido" é o resíduo do processo da empresa e que, para fins de
tratamento e destinação, difere-se do esgoto doméstico oriundo de cozinha e banheiros. O
esgoto doméstico também deverá ser tratado.
• A área útil máxima para licenciamento municipal é de 2.000 m2.
DOCUMENTAÇÃO
Documentos que deverão ser apresentados acompanhados do formulário preenchido e demais
informações:
1. Cópia do cartão CNPJ;
2. Cópia do contrato social da empresa;
3. Cópia de documento do representante legal da empresa;
4. Matrícula atualizada do registro do imóvel em que está instalado o empreendimento;
5. Cópia autenticada de locação ou do contrato de arrendamento, se for o caso;
6. Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (APPCI);
7. Cópia de publicação em jornal do requerimento da Licença;
8. Edificações:

◦
◦

Para edificações existentes, cópia do Habite-se do imóvel;
Para edificação a construir para esta finalidade, a aprovação de projeto deverá ser
solicitada em processo próprio concomitante com a Licença de Instalação, após emissão
da LP;

9. ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) do responsável pelo licenciamento ambiental
da empresa: deverá constar o termo "licenciamento ambiental", além das demais pertinentes;
10. Certidão de zoneamento;
11. Comprovante de pagamento dos custos dos Serviços de Licenciamento Ambiental;
12. Documentação complementar poderá ser solicitada.
Manter todas as páginas deste formulário.
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