
 

 

 

 
  
                                                                                                                                                                            

 

 
 
 
Av. Dep. Paulino Rocha, 1343 – Cajazeiras – CEP: 60864-311 – Fortaleza-CE 

 

 

CHECK LIST – RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL POR AUTODECLARAÇÃO 
(CONSTRUÇÃO CIVIL) 

a) Requerimento Nº 14 – Licenciamento Ambiental, devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa e 
com planta de localização (croquis) do empreendimento localizado no verso do formulário;  

b) Comprovante do CNPJ e contrato social com último aditivo – cópia comum; 
c) Comprovante de pagamento da taxa de licenciamento ambiental (Documento Único de Arrecadação Municipal - DAM);  
d)  Original da publicação do requerimento da licença em jornais de grande circulação, conforme modelo abaixo (folha completa 

do jornal);  
e) Consulta de adequabilidade locacional, emitida através do sistema online 

(https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/servicos/119-consulta-previa-de-adequabilidade-locacional) ou 
através do processo físico, com a real área construída e do terreno do empreendimento (caso tenha mais de um IPTU, 
somar todas as áreas);  

f) Cópia da Licença por Autodeclaração anterior; 
g) Declaração que permanece as condições e características da atividade quando da emissão da licença anterior (disponível no 

site da Secretaria: http://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-
ambiente/catalogodeservico/declaracao_renovacao_licenca_construcao_civil.pdf 

h) Cópia do Alvará de Construção; 
i) Termo de Responsabilidade pelo processo (disponível no site da Secretaria: 

http://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-
ambiente/catalogodeservico/termo_de_responsabilidade-construcao_civil.pdf  ). 

OBS 1: Para tramitação de processos nessa Secretaria através de terceiros, deverá apresentar procuração reconhecida 
firma ou autorização da empresa. 

OBS 2: Outros documentos poderão ser solicitados pelos analistas durante a análise do processo de Renovação da 
Licença por AutoDeclaração (Construção Civil), de acordo com as especificidades de cada empreendimento. 

 
Modelo de publicação em periódico 

 

 

 

 
OBS 3:  Publicar em jornal de grande circulação durante 01 (um) dia. 

 
IMPORTANTE: As notificações relativas aos processos serão expedidas exclusivamente através do 
sistema DataGED. O requerente receberá login e senha do sistema virtual através do email válido cadastrado no 
ato da abertura do processo, sendo de sua inteira responsabilidade o acompanhamento do processo 
e dos prazos estabelecidos pela SEUMA. 
 
Mais informações: Célula de Licenciamento Ambiental – CELAM - Fone: (85) 3105.3347.    
 
Atendimento ao público na Central de Atendimento de segunda à sexta de 8h às 16h30min. 
Atendimento nos setores de segunda à sexta de 8h às 12h. 
 

NOME DA EMPRESA – RAZÃO SOCIAL 

Torna público que requereu à SEUMA a Renovação da Licença por Autodeclaração para ________________________ 
                                                                                                                                 (Tipo de empreendimento) 
 

        Localizada na ___________________, Bairro_______________ Município de Fortaleza, Estado do Ceará. 
                                      (Endereço) 
 

https://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/servicos/119-consulta-previa-de-adequabilidade-locacional
http://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/catalogodeservico/declaracao_renovacao_licenca_construcao_civil.pdf
http://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/catalogodeservico/declaracao_renovacao_licenca_construcao_civil.pdf
http://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/catalogodeservico/termo_de_responsabilidade-construcao_civil.pdf
http://urbanismoemeioambiente.fortaleza.ce.gov.br/images/urbanismo-e-meio-ambiente/catalogodeservico/termo_de_responsabilidade-construcao_civil.pdf

