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REQUERIMENTO PARA ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

 

 
 
................................................................., de CPF/CNPJ nº .................................... requer análise 
             (Nome / Razão Social) 

das informações anexas para solicitação de .......................................................................... para a  
                                                                                  (Tipo de Documento Licenciatório) 

atividade de......................................................................................................................... 
                                                      (CODRAM - Descrição da Atividade ) 

Nestes termos 

Pede deferimento 

Santo Augusto-RS, ______ de _____________de _____ .  
 
      
 
                                                    ____________ 

                                  Assinatura do Responsável Legal/Procurador Legal 
 
 
 
                                                                         Nome Legível 

 
 
                                                                         Endereço completo 

 
 
                                                                        Telefone p/contato 
 
 
                                                                         Cargo 
 
 
                                                                          CIC/CPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ao 
Município de Santo Augusto, RS 
Rua Cel. Julio Pereira dos Santos, 465 
CEP: 98590-000 
 
Caso seja assinado por terceiros, este requerimento deverá ser acompanhado de Procuração Simples para esta finalidade. 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

LICENCIAMENTO 

OFICINA MECÂNICA/ 

LAVAGEM DE VEÍCULOS 

 

“NÃO USE DROGAS, DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 2 

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR 

NOME / RAZÃO SOCIAL *:  

End.: rua/av *:  n° *: 

Bairro *:  CEP *: Município *: 

Telefone *: (      )  FAX *: (      )  e-mail: 

CNPJ (CGC/MF n.º) *: CGC/TE n.° *: 

CPF/CIC n.° *:  

End. P/ correspondência: rua / av *: n° *: 

Bairro *:  CEP *: Município *: 

Contato - Nome *: Cargo *:  

Telefone p/ contato*: (      )  FAX: (      )  e-mail:  

Em caso de alteração da razão social de documento solicitado anteriormente (licença, declaração,  

etc.), informar a antiga razão social. Razão social anterior: 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO 

Atividade *:  Nome Fantasia:  

Endereço, caso se trate de atividade localizada em zona urbana 

End: rua/av. *:  n° *: 

Bairro *:  CEP *:  Município *:  

Endereço, caso se trate de empreendimento  localizado em zona rural 

Localidade: (Linha, Picada, etc.): 

Distrito Município: 

Telefone p/ contato: (      )                            FAX: (      )                             e-mail: 

Coordenadas geográficas * (Lat/Long)  no Sistema Geodésico, SAD-69  

Lat. 
( ) 

-   .        Long ( ) -   .        

Responsável pela leitura no GPS 

Nome:_____________________________ Profissão:___________             Telefone: (___)___________ 

 

MOTIVO DO ENCAMINHAMENTO À SEMMU 

 

4- INFORMAÇÕES SOBRE A ATIVIDADE 

4.1. Lavagem de Veículos 
 

 não possui 

 possui. Informe o tipo: 

 só automóveis. 

 automóveis e veículos pesados 

 lavagem expressa 

 automóveis + lavagem expressa 

 automóveis + veículos pesados + lavagem expressa 

 veículos pesados + lavagem expressa 

 Outro:  

Tipo de documento a ser solicitado: 
 

 LICENÇA PRÉVIA  Primeira solicitação deste tipo de  

 LICENÇA DE INSTALAÇÃO  documento 

 LICENÇA DE OPERAÇÃO  Renovação 

 LICENÇA DE OPERAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO   
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4.2 Existe piso impermeável na área de lavagem de veículos? 

 Sim, sem grade coletora de líquidos derramados 

 Sim, com grade coletora de líquidos derramados 

 Não 

 Parcialmente (quando a água atinge áreas não impermeabilizadas) 

 
 
4.3 O sistema de drenagem do piso está conectado com a caixa separadora? 

 SIM  NÃO 

 
4.3.1 Caso não possua caixa coletora de água/óleo servindo ao setor de lavagem, informe o motivo:  

 
 
 
 

 
4.4 Há possibilidade da água de lavagem atingir a vizinhança, por aspersão? 

 SIM  NÃO 

 
4.5 Número médio de veículos lavados/dia: (fazer média dos últimos 02 (dois) meses) 

Tipo de veículo 
Realiza 

Sim  -  Não 
Número de 
veículos/dia 

Carro passeio   

Caminhonetes   

Caminhões    

Tratores e implementos agrícolas   

 
4.6 Troca de óleo 

 Não troca óleo 

 Realiza troca de óleo 

 Realiza somente reposição no carter 

 
4.6.1 Caso não possua caixa separadora de água/óleo servindo ao setor de troca de óleo, informe o motivo:  

 
 
 
 

 
4.7 Áreas da atividade: 

 4.7.1 Área construída total: ________________ m² 
 4.7.2 Área total do terreno: _________________ m² 
 4.7.3 Área útil total: _______________________m² 
 4.7.4 Área da ampliação: __________________m² (se for o caso) 
 
Observação: incluir todas as áreas de administração e serviços vinculados ao proprietário ou locador da 
atividade. 
 
4.8 Regime de funcionamento da atividade: 

 Horas/dia: _________            dias/mês: _________      meses/ano: _________ 
 
4.9 Número de funcionários: 

 Na oficina mecânica: _________________ 
 Na lavagem: ________________________ 
 Na troca de óleo ou lubrificação: ________ 
 Na administração: ____________________ 
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4.10 Localização da atividade conforme a legislação municipal: 

 Zona Urbana 

 Residencial 

 Comercial 

 Mista 

 Zona Rural 

 Outra? Qual:  
 
 
4.11 Fonte de abastecimento de água e quantidade utilizada na atividade: (especificar todas as utilizadas, 
preencher as duas colunas). 

 Rede pública Qual empresa fornecedora:  

 Poço artesiano Se existir poço artesiano informar o nível estático do mesmo, 
referenciado a cota de nível do terreno em metros:  

 Lago/lagoa Nome (se houver):  

 Rio/Arroio Nome (se houver):  
 
 
 

5. EFLUENTES DOMÉSTICOS/SANITÁRIOS 
 
5.1 Sistema de tratamento: 

 Fossa séptica 

 Fossa séptica e sumidouro 

 Sumidouro e poço negro 

 Outro. Neste caso, informar qual: 

 
5.2 Corpo receptor (local do lançamento): 

 Rede pública cloacal 

 Rede pública pluvial 

 Rede pública mista 

 Rio/arroio – neste caso informar o nome: 

 Lago 

 Subsolo 

 Outro. Neste caso, informar qual:  
 

  
6. TROCA DE ÓLEO/LAVAGEM/PISO: 
6.1 Separadores Água/Óleo: 

 A empresa possui caixa(s) separadora(s):  

 SIM  NÃO 

 

Em caso negativo, qual o motivo:  
 
 

 
6.1.1 Número de caixa(s) separadora(s) instalada(s): 

Caixa n° 01 Modelo: (12) Eficiência: (13) Recebe de: (14) 

Caixa n° 02 Modelo: Eficiência: Recebe de: 

Caixa n° 03 Modelo: Eficiência: Recebe de: 

Caixa n° 04 Modelo: Eficiência: Recebe de: 

Quando o modelo for “Outro”, informar qual: 

 (12) Opções de preenchimento: • Próprio  • Fepam  • Outro. Neste caso informar qual. 
 (13) Opções de preenchimento:  • >= 95%  • 50% e < 90 % • <=50% 
 (14) Opções de preenchimento:  • L – Lavagem  • P – pista de abastecimento  • T – troca de óleo 
   Obs: preencher conforme as letras acima. Se a caixa recebe água dos setores de Lavagem e Troca de Óleo, preencher: “LT”.         Se receber dos três 
setores, preencher: “LPT”, e assim por diante. 
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6.1.2 O sistema de drenagem do piso da área de lavagem está conectado com a caixa separadora? 
  

 SIM  NÃO 

 
 
6.2 Manutenção das caixas separadoras Água/Óleo: 

6.2.1 Qual o destino do lodo? 

 Aterro industrial. Qual:  

 Aterro municipal 

 Armazenamento em tonéis, aguardando destino adequado.  

 Outro. Qual:  
 
  
6.2.2 Qual a periodicidade de limpeza do lodo?  

 
 

 
 

6.2.3 A empresa recebeu orientação técnica sobre a operação, manutenção e importância da(s) caixa(s) 
separadora(s) água/óleo? 

 SIM  NÃO 

Se a resposta anterior for sim, informe o nome do técnico e seu número de registro profissional ou a razão 
social e endereço da empresa consultora: 

Nome/Razão Social:  

Registro no Conselho (técnico)/CNPJ (empresa):  

Endereço:  

 

 
6.2.4 O destino das águas dos separadores de água/óleo é? 

 Rede pública 

 Sumidouro 

 Rio/Arroio. Neste caso informar o nome:  

 Vala a céu aberto 

 Outro. Neste caso informar qual:  
 
 
6.2.5 Como o óleo retido é coletado da(s) caixa(s) separadora(s): 
 Caixa 01:  em depósito específico junto a caixa  recolhido manualmente 
 Caixa 02:  em depósito específico junto a caixa  recolhido manualmente  
 Caixa 03:  em depósito específico junto a caixa  recolhido manualmente 
 Caixa 04:  em depósito específico junto a caixa  recolhido manualmente 
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6.2.6 Como o óleo retido nas caixas separadoras é armazenado até o recolhimento para destino final:  
 

 Depósito específico junto a caixa separadora (separado por densidade) e recolhido diretamente 
por coletor de óleo lubrificante usado.  

 Depósito específico junto a caixa separadora (separado por densidade) e recolhido diretamente 
para:  

 Tambor:   Plástico de _____ litros 

 Metálico de ______ litros 

Localizado sobre piso de:  Chão batido 

 Concreto 

 Outro: 

 Tanque subterrâneo  Plástico de _______ litros 

 Metálico de _______ litros 

 Alvenaria de _______ litros 

 Outro: 
  

 

 Recolhido manualmente e periodicamente juntado ao óleo lubrificante usado da troca de óleo. 

 

 Recolhido manualmente da caixa separadora diretamente para: (quando a atividade não faz troca 
de óleo).  

 Tambor:   Plástico de _____ litros 

 Metálico de ______ litros 

Localizado sobre piso de:  Chão batido 

 Concreto 

 Outro: 

 Tanque subterrâneo  Plástico de _______ litros 

 Metálico de _______ litros 

 Alvenaria de _______ litros 

 Outro: 
 
Em qualquer caso, informar a empresa coletora e o destino final do óleo:  

Nome: 
CNPJ: 
Endereço: 
Destino: 
 

 

 
6.3 Relacione todos os produtos utilizados na lavagem de veículos (detergentes, solventes, removedores, 
óleos protetores, etc.): 
 

Nome Comercial do Produto Composição Química Quantidade mensal 

   

   

   

   

 
 
6.4 Informe os recursos hídricos (rio, arroio, lago, vertente ou sanga mais próximo) referenciado em metros, 
a partir do limite da propriedade:  
 
 
 
7. RESÍDUOS SÓLIDOS 
 
7.1 O óleo lubrificante usado proveniente da troca de óleo: 
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 a) Até a coleta é armazenado: 
   

 Tambor:   Plástico de _____ litros 

 Metálico de ______ litros 

Localizado sobre piso de:  Chão batido 

 Concreto 

 Outro: 

 Tanque subterrâneo  Plástico de _______ litros 

 Metálico de _______ litros 

 Alvenaria de _______ litros 

 Outro: 
 Outro: 

 
(ver observação importante sobre óleos lubrificantes no fim do formulário) 
  
b) É retirado por (coletor/transportadora): 
 

Nome/Razão Social: 

Endereço:  

CEP: Município: UF: 

 
c) O destino final é: 
 

Nome/Razão Social: 

Endereço:  

CEP: Município: UF: 

 
 
7.2 O óleo retirado das caixas separadoras água/óleo é: (informar as quantidades mensais de óleo retirado 
em qualquer caso). 

 Coletado para rerrefino, junto com o óleo lubrificante usado: 

 Reutilizado para queima. Informar o nome e o responsável pela queima:  

 Vendido/doado para terceiros. Nome e endereço:  

 Aterro de Resíduos Classe I. Nome e endereço:  

 Outro. Descrever: 

 
 
7.3 As embalagens de óleo lubrificante comercializadas pela atividade: 

7.3.1 Relacione os seus fornecedores (fabricantes ou distribuidores) de óleo lubrificante: 

 

Nome/Razão Social: 

Endereço:  

CEP: Município: UF: 

 

Nome/Razão Social: 

Endereço:  

CEP: Município: UF: 

 

Nome/Razão Social: 

Endereço:  

CEP: Município: UF: 

Observação: 

Definição de Fornecedor de óleos lubrificantes: Toda a pessoa física ou jurídica, nacional ou 
estrangeira, que desenvolve atividades de produção, transformação, importação, exportação, distribuição e 
comercialização de óleos lubrificantes, conforme §1°, do art. 13, do Decreto Estadual n° 38.356/98. 
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7.3.2 O destino final é: 

Coletor Autorizado/Razão Social: 

Endereço:  

CEP: Município: UF: 

 
Coletor Autorizado/Razão Social: 

Endereço:  

CEP: Município: UF: 

 
Coletor Autorizado/Razão Social: 

Endereço:  

CEP: Município: UF: 

 
Outro (especificar, informando razão social e endereço): 
 
 

 
 
Observação: 

a) Os fornecedores de óleos lubrificantes deverão implantar um sistema de coleta, armazenagem e 
destinação final de embalagens plásticas, pós consumo, dos seus produtos, conforme a Portaria 
001/2003-SEMA/FEPAM, publicada em 13/04/2003. 

b) Como funcionará o sistema: 
Quem comercializa para o usuário final, armazena adequadamente e entrega ao coletor autorizado 

pelo seu fornecedor direto. (Ex. Troca de óleo, Postos, Oficinas, Supermercados, etc.). 
Quem comercializa para o varejo (o distribuidor), coleta nos seus clientes e armazena ou entrega 

ao coletor do seu fornecedor direto, ou ainda entrega diretamente num ponto de coleta do seu fornecedor. 
(Ex. Distribuidores). 

Quem comercializa para o varejo e para o atacadista (fabricantes), coleta de todos seus clientes 
diretos, recebe ou coleta dos distribuidores, armazena (ponto de coleta) e dá o destino final adequado. (Ex. 
Importadores, fabricantes). 

 
 
7.4 Indicar o destino (nome e endereço, mesmo que seja coleta municipal), a forma de armazenamento e as 
respectivas quantidades mensais dos demais resíduos sólidos classe I. (não deixe campo em branco, 
informe “atividade inexistente” se for o caso): 
 

Panos, estopas e utensílios contaminados com óleo, graxas ou lubrificantes:  

Filtros de óleo: 
   

Outras embalagens (shampoos, limpa vidros, removedores, aditivos, etc.): 
   

Areia e lodo do fundo do(s) separador(es) água/óleo: 
  

 

Observação: Não será permitida a destinação dos resíduos classe I em aterros de resíduos sólidos 
urbanos (aterro da prefeitura), nem para a coleta seletiva da prefeitura. 
 
 
 
 
 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AUGUSTO 

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E URBANISMO 

LICENCIAMENTO 

OFICINA MECÂNICA/ 

LAVAGEM DE VEÍCULOS 

 

“NÃO USE DROGAS, DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS” 9 

7.5 Indicar o destino (nome e endereço), o tipo de resíduo, a forma de armazenamento e as quantidades 
mensais de todos os demais resíduos gerados na atividade:  

Resíduo Quantidade/mês Forma de 
armazenamento 

Destino 

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
8. RESPONSÁVEL PELAS INFORMAÇÕES DESTE FORMULÁRIO:  
 

NOME: ____________________________________________________________________________ 

CARGO: ___________________________________________________________________________ 

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente formulário. 

DATA: _________________________________ 

Assinatura do Responsável:_______________________________________________ 

     CPF: ________________________________ 

 

Responsável técnico:____________________________________________________ 

CPF:___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Observação importante sobre os óleos lubrificantes: 

Só poderão ser comercializados os óleos lubrificantes que informem na embalagem a 
destinação e a forma de retorno dos óleos lubrificantes usados contaminados, recicláveis ou não, 
conforme Resolução CONAMA n° 362/2005, de 23/06/2005 e cadastro junto a Agência Nacional de 
Petróleo (ANP). 

O destino final do óleo lubrificante usado reciclável é a indústria de rerrefino, sendo que o 
coletor de óleos usados e a indústria de rerrefino obrigatoriamente devem ser licenciados por órgão 
estadual de proteção ambiental, e o destino final de óleos lubrificantes não recicláveis é 
responsabilidade do fabricante, conforme Resolução CONAMA n° 362/2005, de 23/06/2005 e Portaria 
MINFRA n° 727, de 31/07/1990. 

 

 

IMPORTANTE: Este formulário deve ser devidamente preenchido e assinado pelo empreendedor e 
pelo responsável técnico pelo preenchimento. 
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DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS JUNTO COM ESTE FORMULÁRIO NA SOLICITAÇÃO DE 
LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) SEM HAVER LP/LI ANTERIORES (REGULARIZAÇÃO):  

1. Requerimento, assinado pelo empreendedor ou seu representante legal, em duas vias, com a relação 
dos documentos juntados ao processo. 

2. Cópia do documento de identidade do signatário do requerimento e, em caso de representante legal, 
também do que caracteriza essa representação (RG e procuração) 

3. Comprovante de inscrição e da situação cadastral do titular do empreendimento junto ao Ministério da 
Fazenda. 

4. Cópia do contrato social da empresa (quando for o caso de empresa). 

5. Cópia da matrícula do imóvel no registro geral do cartório de registro de imóveis, atualizada em até 180 
dias, ou da sentença judicial de reconhecimento de posse.  

6. Cópia de locação do imóvel, ao se tratar de locação, ou ainda, cópia de contrato de arrendamento, se for 
o caso. 

7. Em caso de propriedade de terceiros, apresentar também o instrumento de autorização do(s) 
proprietário(s) para a realização da atividade pelo solicitante. 

8. Certidão da Prefeitura Municipal (SESUPLAN) declarando que o local e o tipo de empreendimento ou 
atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo. 

9. Publicação em jornal de circulação local tornando público a solicitação de Licenciamento Ambiental, 
conforme exemplo abaixo - modelo Resolução CONAMA 006/86. Trazer cópia da publicação (na cópia deve 
estar visível a data da publicação e o jornal no qual foi publicado). O texto deve ter corpo tamanho 07 ou 
superior, com o texto abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Nome da entidade - Sigla: pessoa física ou jurídica que solicita o licenciamento e sigla (se houver). 
(**) Especificação da Certidão de Zoneamento: Área Residencial / Área Mista / Área Industrial / Área rural. 
(***) Licença Prévia e/ou Licença de Instalação, quando for o caso. 
 

10. Pagamento de taxa de licenciamento ambiental municipal, junto à tesouraria da Prefeitura, em guia 
apropriada conforme o tipo de licença solicitada, expedida na SEMMU. 

11. Planta baixa de toda a área do terreno, com identificação das áreas construídas, estação de tratamento 
de efluentes, áreas de armazenamento e disposição de resíduos, chaminés, tanques de armazenamento de 
produtos, etc. 

12. Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR), assinado pelo responsável técnico. 

13. Relatório fotográfico. 

14. Atestado da concessionária de abastecimento de água do município, de viabilidade técnica de 
abastecimento de água para a vazão máxima diária necessária, no caso de captação de água da rede 
pública. 

15. Projeto detalhado do Sistema de Tratamento de efluentes líquidos implantado, no caso de existência 
do mesmo na área da empresa. 

16. Planta de localização, em escala, devidamente cotada, contendo: 
▪ Localização do terreno (com dimensões do mesmo); 
▪ Sistema viário num raio de 1.000 metros; 
▪ Rede hidrográfica (rios, riachos, etc.) Em um raio de 200 m (duzentos metros); 
▪ Vizinhança num raio de 1.000 metros, indicando os usos residencial, industrial, escolar, hospitalar, 
etc., identificando os pontos de referência de amplo conhecimento público. 
 

OBS: Na solicitação de Licença Prévia, além dos documentos acima citados, apresentar: 
- Laudo de Fauna e Flora; 
- Identificação e caracterização das ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) incidentes na área 
do imóvel e nos locais próximos (a pelo menos 200m). 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL 
NOME DA ENTIDADE SOLICITANTE – SIGLA (*) 

Torna público que requereu, em ___/___/___, à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo – SEMMU, do 
Município de Santo Augusto/RS, a Licença Ambiental de Operação – Regularização***, para a atividade de 
____________________ localizada no endereço ________________ em área (**) segundo Plano Diretor. 


