
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LICENÇA DE INSTALAÇÃO – ABERTURA

EXTRAÇÃO MINERAL

1. Requerimento (modelo padrão – SEMMA);

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

3. Certidão de Inteiro Teor do imóvel atualizada (máximo de 90 dias);

4. Pessoa Física: Documentos Pessoais (RG e CPF) dos proprietários. Em caso de procuração:

• Conter poderes específicos para representação junto a esta secretaria; Firma reconhecida

em cartório; Prazo de validade de dois anos a partir da entrada do processo; Original ou cópia

autenticada;  Substabelecimento  deve  estar  explícito,  caso  seja  necessário;  Cópia  legível  da

documentação pessoal do procurador.

5. 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.

6. Publicações originais ou cópia autenticada de Jornal de grande Circulação e do Diário Oficial do

Estado  de  Goiás,  referente  ao  requerimento  do  licenciamento  (em atendimento  à  Resolução

CONAMA 006/1986);

7. Pessoa Jurídica: Apresentar Cartão de CNPJ (se for o caso); Contrato Social, última alteração

(se for o caso); Espólio – Termo de Inventariante e Certidão de Óbito (se for o caso);

8.  Autorização de Superficiário  – Declaração de ser o requerente proprietário  de parte ou da

totalidade do solo e/ou instrumento de autorização do (s) proprietário (s) para lavrar a substância

mineral  indicada no requerimento em sua propriedade ou assentimento da pessoa jurídica de

direito público, quando a esta pertencer parte ou a totalidade dos imóveis, quando for o caso;

9. Certidão de Uso do Solo Rural (Alvará Mineral);

10. Para empreendimento que possua fossa Séptica, apresentar quanto ao sistema de controle de

poluição  Termo  de  Compromisso  garantindo  atendimento  da  norma  NBR-7229  da  ABNT;  ou

Declaração constando que já atende as recomendações da mesma;

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

ao imóvel com pontos de referências e coordenadas geográficas;

12. Recibo de inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural (CAR)  condizente com as

informações prestadas;
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13. Em se tratando de área rural, caso haja interferência em reserva legal do imóvel, apresentar

documento de comprovação de relocação da Reserva Legal (RAT – Relatório de Análise Técnica

do CAR emitida pela SEMAD);

14. Cópia do requerimento para supressão de vegetação, se for o caso;

15. Comprovante do requerimento da atividade mineral na Agência Nacional de Mineração (ANM);

16.  Apresentar  Planta  de  situação  e  de  detalhe  com  memorial  descritivo  das  unidades  que

compõem o empreendimento nas fases de instalação e operação (localização da frente de lavra,

pátios de estocagem, escritório e outras estruturas associadas) em mapa impresso e em arquivo

digital (DVD/Pendrive) formato KMZ/KML, com ART;

17.  Apresentar  Plano  de  Lavra  apresentado  na  ANM  com  ART  do  profissional  competente

contendo especificação de: área e volume medido da jazida, volume do rejeito (solo/capeamento),

vida útil da jazida, método e ordenamento do sentido/manejo da extração do minério (condizente

com o Plano de Controle Ambiental); 

18.  Apresentar  Plano  de  Controle  Ambiental  (PCA)  condizente  com  o  Plano  de  Lavra  com

respectiva ART; 

19. Termo de Responsabilidade Pessoal e Técnica com firma reconhecida;

20. Mapa geral da propriedade em SIRGAS 2000 atualizado e georreferenciado, com demarcação

da poligonal requerida na ANM impresso e em arquivo digital (formato Shapefile, KMZ e XLS para

a planilha em excel), com ART. Utilizar sistema de coordenadas geográficas. 

• Apresentar as coordenadas geográficas da poligonal em arquivo XLS.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde reserva-se no direito de fazer novas

exigências se necessário for. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LICENÇA DE OPERAÇÃO – ABERTURA
EXTRAÇÃO MINERAL

1. Requerimento (Modelo padrão – SEMMA);

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

3. Publicações originais ou cópia autenticada de Jornal de grande Circulação e do Diário Oficial do

Estado  de  Goiás,  referente  ao  requerimento  do  licenciamento  (em atendimento  à  Resolução

CONAMA 006/1986);

4. Certidão de Inteiro Teor do imóvel atualizada (máximo de 90 dias);

5. Relatório de Controle Ambiental (RCA) com respectiva ART; 

6. Pessoa Física: Documentos Pessoais (RG e CPF) dos proprietários. Em caso de procuração:

• Conter  poderes  especiais  para  representação  junto  a  esta  secretaria;  Firma

reconhecida em cartório;  Prazo de validade de dois  anos a  partir  da  entrada do processo;  -

Original ou cópia autenticada;  Substabelecimento deve estar explícito,  caso seja necessário e

cópia legível da documentação pessoal do procurador.

7. Pessoa Jurídica: Apresentar Cartão de CNPJ (se for o caso);Contrato Social, última alteração

(se for o caso); Espólio – Termo de Inventariante e Certidão de Óbito (se for o caso);

8. Mapa geral da propriedade em SIRGAS 2000 atualizado e georreferenciado, com demarcação

da poligonal requerida na ANM impresso e em arquivo digital (formato Shapefile, KMZ e XLS para

a planilha em excel), com ART. Utilizar sistema de coordenadas geográficas.

• Apresentar as coordenadas geográficas da poligonal em arquivo XLS.

OBS: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde reserva-se no direito de fazer

novas exigências se necessário for. 
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