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Prefeitura Municipal de Bayeux 
Secretaria de Meio Ambiente 

Divisão de Licenciamento 
  

 

 

 

1. Formulário de requerimento, preenchido e assinado pelo representante legal; 

2. Formulário destinado ao cadastramento de Empreendimentos imobiliários preenchido 

pelo proprietário/representante legal; 

3. Cópia do CPF e RG do proprietário/representante legal (junto com procuração 

reconhecida em cartório); 

4. Apresentar publicação do requerimento desta licença, em jornal de grande circulação 

ou no Diário Oficial do Estado da Paraíba ou do Município de Bayeux; 

5. Apresentar Licença Prévia, caso o empreendimento não tenha Licença Prévia, deverá 

apresentar os documentos relativos à mesma; 

6. Apresentar cronograma de execução das atividades, assinado por responsável técnico; 

7. Apresentar projetos completos de arquitetura, assinados pelo responsável técnico, 

com carimbo de aprovação da SEPLAN/BY, Corpo de Bombeiros, acompanhado da 

respectiva ART/CREA ou RRT/CAU; 

8. Apresentar Projeto de Tratamento e Disposição de Esgotamento Sanitário, com a 

localização, detalhes e dimensionamento de todos os elementos, assinados pelo 

responsável técnico e com a devida ART/CREA, em casos de áreas não saneadas; 

Apresentar Memorial Descritivo e de Cálculo dos Projetos de Tratamento e Disposição 

de Esgoto Sanitário; Apresentar Teste de Absorção de solo realizado por firma 

especializada, informando a altura do nível de lençol freático em casos de áreas não 

saneadas, junto a ART (caso o local não possua rede coletora de pública de esgoto); 

9. Declaração da SEINFRA referente à viabilidade da coleta pública de resíduos sólidos 

urbanos; 

10. Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, de acordo com a Resolução 

CONAMA Nº 307/2002, assinado pelo responsável técnico pela elaboração do Plano, 

junto a ART/RRT de elaboração e implantação; 

11. Contrato firmado com empresa ou declaração do responsável pelo recolhimento dos 

RCC (resíduos da construção civil), junto da Licença de Operação vigente da empresa; 

12. Guia de recolhimento devidamente quitada SEMABY; 

CASO NECESSÁRIO APRESENTAR: 

 Concessão de uso da S.R.P.U. (Superintendência Regional do Patrimônio da União); 

 Estudos Ambientais, de acordo com a Resolução CONAMA Nº237/1997. 

No caso da existência de poço artesiano, deverá ser apresentada uma planta do local, o tipo de 

captação d’água e Outorga de Água do poço (fornecida pela AESA). 


