
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL – ZONA RURAL
(ABERTURA E RENOVAÇÃO)

1. Requerimento modelo padrão SEMMA, devidamente preenchido e assinado;

2.  Comprovante  de quitação  da  taxa (Documento  Único  de  Arrecadação  Municipal  –  DUAM)

acompanhado do extrato geral do contribuinte;

3. Comprovante de endereço do proprietário, localizado em zona urbana, atualizado (máximo de

90 dias);

• Caso o comprovante de endereço esteja em nome de terceiro, deve ser apresentada uma

declaração afirmando que este é o endereço de correspondência do empreendedor, com firma

reconhecida ou validado pelo agente administrativo desta secretaria.

4. Documentos Pessoais (RG e CPF) dos proprietários e representantes legais;

5. Cartão de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica), se for o caso;

6. Contrato Social, última alteração, se for o caso;

7. Procuração pública ou particular com firma reconhecida ou validado pelo agente administrativo

desta secretaria, se o requerimento não for assinado pelo titular do processo (validade de dois

anos);

8. Certidão de Inteiro Teor, atualizada (máximo de 90 dias);

9.  Recibo de Inscrição do Imóvel Rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR)  condizente com as

informações prestadas;

10. Contrato de arrendamento, comodato, anuência ou similar, se for o caso;

11. Croqui de localização e roteiro de acesso, detalhado (com coordenadas geográficas);

12.  Mapa geral  da propriedade em SIRGAS 2000 atualizado e georreferenciado  impresso e em

arquivo digital (formato Shapefile, KMZ e XLS para planilha em excel), com ART.

• Utilizar sistema de coordenadas geográficas (latitude e longitude).

13.Outorga ou dispensa de direito de uso da água, emitida pela Secretaria de Estadual de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a fonte de captação de água atualizada;

14.  Carta requerimento (Ofício) com os seguintes requisitos:   - Finalidade da dispensa; - Nome

completo do proprietário ou arrendatário;  -  Nome e local da propriedade rural  e Descrição da

atividade, solicitando à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a Dispensa da Licença Ambiental;

15. Espólio – Formal de partilha, Termo de Inventariante e Certidão de Óbito (se for o caso).
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OBS: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde-GO reserva-se no direito de

fazer novas exigências. 
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