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 Tipo de Solicitação:  

RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO)  

emitida pela CETESB 

 

Documentos apresentados na abertura do Processo Administrativo 

(PA) 

(assinalar com X quando apresentado ou N/A quando não aplicável)  

 

* Esta Lista de Documentos deverá ser entregue preenchida no momento do 
protocolo. 

 

N° Lista de Documentos 
X ou 
N/A 

1 
Requerimento de Licenciamento Ambiental, devidamente preenchido e 
assinado pelo Proprietário, Responsável Legal ou Representante Legal –  
Utilizar Requerimento Padrão, disponibilizado no sítio eletrônico da Prefeitura. 

  

2.1 Documentos do Interessado - Pessoa Jurídica  

● 
Cópia do contrato social atualizado e consolidado registrado na JUCESP, 
exceto para obras públicas 

  

● Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ   

● Comprovante de endereço da empresa   

2.1.1 Responsável Legal 

● Cópia do RG e do CPF ou da Carteira Nacional de Habilitação   

● Comprovante de endereço do responsável legal.   

2.1.2 Representante Legal  

● Procuração, caso o mesmo não esteja relacionado no contrato social 
  

● 
Cópia do RG e do CPF ou da Carteira Nacional de Habilitação do(s) repre-
sentante(s) legal(is) relacionados na Procuração. 

  

3 Responsável Técnico 

● Cópia da Carteira de Identidade Profissional (CREA, CAU)  

● Comprovante de endereço do responsável técnico   

4 
Comprovante do Pagamento das taxas de expediente e vistoria  
Anexar a cópia da guia referente as taxas de expediente e vistoria e cópia do 
comprovante de pagamento das respectivas taxas. 
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5 Documento comprobatório da propriedade ou da posse do imóvel 

5.1 
No caso de o nome do interessado constar na matrícula do imóvel  
deverá ser apresentado: 

● 
Matrícula ou Transcrição do Registro do Imóvel atualizada em 180 dias, 
emitida pelo Cartório do Registro de Imóveis competente. 

  

5.2 
No caso de o nome do interessado não constar na matrícula do imóvel - deverá ser 
apresentado um ou mais dos documentos abaixo descritos: 

● 
Matrícula ou Transcrição do Registro do Imóvel atualizada em 180 dias, 
emitida pelo Cartório do Registro de Imóveis competente. 

  

● 
Escritura de Posse, acompanhada da certidão da matrícula do imóvel (na 
hipótese em que o interessado não é o proprietário na matrícula); ou 

  

● 

Certidão de Usucapião, ou Decisão de usucapião transitada em julgado (cer-
tidão de objeto e pé de ação de usucapião). Certidões Vintenárias dos distri-
buidores da Justiça Estadual e Federal (documentos importantes e cruciais 
para análise): Certidões Vintenárias expedidas no Cartório Distribuidor Cível 
da Comarca da situação do imóvel, informando a inexistência de ações de 
natureza possessória contra o possuidor requerente e seus antecessores, se 
necessário; e, Certidões Vintenárias expedidas pela Justiça Federal compe-
tente da situação do imóvel informando a inexistência de ações de natureza 
possessória contra o possuidor requerente ou seus antecessores, se neces-
sário. Se as Certidões forem positivas apresentar Certidão de Objeto e Pé do 
processo, com descrição do imóvel objeto do litígio. 

  

● 
Contrato Particular de Compra e Venda ou Cópia dos contratos particulares 
de compra e venda   

● 
Escritura pública de cessão de direitos hereditários (com cópia da certi-
dão de óbito);   

● Escritura pública de cessão de direitos possessórios   

● 
Declaração de inexistência de matrícula emitida pelo cartório de Registro 
de imóveis da localidade onde o imóvel se situa 

  

● 
Outros documentos que comprovem a posse do imóvel e a ocupação do 
mesmo ao longo do tempo, pelo interessado ou seus antepassados. 

  

5.3 No caso de locação  

● 
Matrícula ou Transcrição do Registro do Imóvel atualizada em 180 dias, 
emitida pelo Cartório do Registro de Imóveis competente.  

● Contrato de Locação  
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● 
Declaração expressa do proprietário concordando com a instalação da 

atividade ou empreendimento.  

6 
Cópia do espelho do IPTU do último exercício lançado – para imóvel ur-
bano ou Cópia do ITR – Imposto Territorial Rural – para imóvel rural. 

  

7 
Certidão de Uso do Solo, específica para a atividade solicitada, expedida 

pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação – SMPUH. 
  

8 
Comprovante de regularidade da edificação – planta aprovada e ocupe-se 
ou protocolo do pedido de regularização junto a SMPHU 

  

9 Licenças, autorizações e/ou manifestação técnica de outros órgãos,     
se houver 

  

10 
Memorial de Caracterização de Empreendimento – MCE, devidamente 
preenchido, assinado e rubricado pelo responsável legal e técnico em todas 
as páginas. 

  

● 
Croqui de localização da atividade/empreendimento com abrangência de 

um raio de 100 metros, caracterizando os usos dos imóveis do entorno 
 

● Layout dos Equipamentos.  

● Fluxograma do processo produtivo.  

11 Planos, plantas e croquis elucidativos, se houver.  

12 Certidão de esgotamento sanitário  

13 Documento comprobatório da fonte de abastecimento de água e desti-
nação de efluentes líquidos domésticos e industriais. 

  

14 Relatório Fotográfico, conforme manual   

15 Declaração de Responsabilidade, conforme sítio eletrônico  

16 Cópia da Licença Operação (LO) a ser renovada.  

17 Documentos, programas e planos exigidos para cumprimento das de-
mais exigências constantes na LO. 

 

18 
Publicação em Jornal, Publicação em periódico de grande circulação do 
requerimento de licença ambiental - cópia simples. Deverá ser juntada ao 
processo em até 15 dias após o requerimento. 
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Observação: A Prefeitura de Suzano se reserva o direito de exigir 
complementação de informações a qualquer momento durante a análise do 
processo. 
 
 

Responsável pelo Preenchimento 
 

 
                                                                                                 

Nome 
 

 
                                                       Suzano,             de                       de 
                    RG / CPF                                                      Data  
 
 
 

Assinatura 
 
 
 


