
 

 

 

Documentos à  regulàrizàçà o 
 Documentos gerais 

• Procuração com firma reconhecida (02 vias para cada poço); 

• Documento do requerente (02 vias autenticadas para cada poço);  

• CNPJ (2 cópias para cada poço);  

• Inscrição estadual (02 cópias para cada poço); 

• Contrato ou estatuto social, ou outro instrumento societário, ou ata de reunião do condomínio (em caso de 

edifício no qual se comprove a qualidade de sócio ou administrador do representante (02 vias);  

• Cópia de registro do imóvel ou escritura do terreno ou Convenção do condomínio (em caso de Condomínio) 

(02 vias);   

• Cadastro Técnico Estadual /TFAPE atualizado (02 cópias). (EXCLUSIVO CPRH); 

• Apresentar RPA, com devido código, gerado no Sistema de Informações Geoambientais de Pernambuco - SIG 

Caburé. Disponível em: sigcabure.cprh.pe.gov.br/, caso não tenha apresentado na licença ambiental anterior. 

(EXCUSIVO CPRH); 

• Boleto bancário da taxa de licenciamento da CPRH a ser pago pelo cliente (02 cópias com comprovante de 

pagamento para cada poço) – taxas seguem anexo (EXCLUSIVO CPRH).  

Serviços para regularização 
• Planta baixa do sistema de esgotamento sanitário da área, localizando e distando o poço em relação ao 

sistema de esgoto com ART (02 vias para cada poço) (EXCLUSIVO CPRH);  

• Perfil construtivo e litológico do poço com ART (ORÇAMENTO AQUA) (EXCLUSIVO CPRH);  

• Serviço de limpeza e manutenção de poço tubular com elaboração do respectivo relatório técnico e ART 

(ORÇAMENTO AQUA) (APAC E CPRH);   

• Análise Físico-química e bacteriológica da água com relatório fotográfico da coleta a ser realizado após 3 horas 

da conclusão da manutenção ou até 15 dias após o serviço (SUGESTÃO ORÇAMENTO LABORATÓRIO 

PARCEIRO) (APAC E CPRH);  

• Serviço de Teste de Bombeamento com elaboração do relatório técnico e respectiva ART (ORÇAMENTO AQUA) 

(EXCLUSIVO APAC). 

 Em caso de LO (Licença de Operação) - Adicionar:   
• Cópia da licença de instalação e PVE (03 vias). 

 Em caso de renovação - Adicinar:  
• Cópia da Licença de operação anterior (03 vias); 

• Último termo de outorga (03 vias).   


