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DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA SOLICITAÇÃO DE LICENÇAS PRÉVIA/INSTALAÇÃO/OPERAÇÃO

Documentos apresentados SIM NÃO

Requerimento Padrão DAAE (disponível no site www.daaeararaquara.com.br)

Formulário  denominado  “Solicitação  de  Licença  Ambiental”  preenchido  (disponível  no  site
www.daaeararaquara.com.br)

Procuração para o responsável indicado, quando não se tratar do responsável legal (apresentar cópia do RG e
CPF do responsável/proprietário)

Recibo/ficha de compensação de pagamento do preço de análise de Licença

Questionário para análise de licença para corte de árvores ou a Autorização de corte

Certidão  de  Diretrizes  de  Uso  e  Ocupação  de  Solo,  SOLICITADA  E  EMITIDA  pela  Prefeitura  Municipal  na
Secretaria de Desenvolvimento Urbano – 7º andar, com validade de até 180 dias

Conta de água e esgoto ou Certidão do Departamento Autônomo de Água e Esgotos – DAAE, sendo que a conta
de água deve ser  registrada em sua respectiva categoria  de consumo (residencial,  comercial  ou industrial)  e
constar o nome do empreendimento requerente

MCE – Memorial de Caracterização do Empreendimento referente a indústrias (08 páginas) ou atividades de baixo
impacto (04 páginas)

Croqui de localização indicando o uso do solo e construções existentes nas imediações do empreendimento, num
raio mínimo de 100 metros

Disposição  física  dos  equipamentos  (layout)  que  pode  ser  demonstrada  em  croqui  ou  em  planta  baixa  da
construção

Plantas baixas e cortes do imóvel

Se houver  captação de águas subterrâneas  ou superficiais  ou lançamento  de  efluentes  líquidos  em corpo
d’água: apresentar outorga de implantação do empreendimento emitida pelo Departamento de Águas e Energia
Elétrica – DAEE

Se o empreendimento pretende se  instalar  próximo a rodovias e  lançar  suas águas  pluviais  na faixa de
domínio dessas rodovias: apresentar anuência da empresa concessionária/permissionária

Publicação no JORNAL PERIÓDICO DE CIRCULAÇÃO LOCAL e no DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO, em que 
seja informado o ato de solicitação da Licença Prévia e de Instalação, conforme modelo abaixo.

Obs: as atividades de baixo impacto ambiental, conforme Procedimento P 032, poderão realizar a publicação 
apenas em jornal de circulação local

Quando o processo tratar de  Microempresa (ME),  Empresa de Pequeno Porte  (EPP) ou  Microempreendedor Individual
(MEI), também será necessário acrescentar os seguintes documentos:

 a) Para Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (ME e EPP): 
• Cópia do Contrato Social registrado na Junta Comercial do Estado (JUCESP) e última alteração 

contratual, se houver; 
• Declaração de ME/EPP/MEI; 
• Cartão do CNPJ 
• Cópia da Comprovação de Optante pelo Simples Nacional (quando couber);

 b) Para Micro Empreendedores Individuais (MEI): 
• Comprovante de inscrição e situação cadastral; 
• Cópia do RG e CPF do responsável; 
• Declaração de ME/EPP/MEI 
• Cartão do CNPJ

Outros Documentos, se necessários

Modelo de Publicação: 
Requerimento da Licença Prévia e de Licença de Instalação concomitantes

(Razão  Social  do  empreendimento) torna  público  que  requereu  junto  ao  DAAE  Araraquara  a  Licença
Prévia/Instalação/Operação  para  (atividade  desenvolvida  no  empreendimento), localizada  à  (Rua/Av,  Bairro,
Município).
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