
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

REGISTRO / CADASTRO

1. Requerimento modelo da SEMMA;

2. Comprovante original de quitação da taxa (DUAM);

3. Declaração detalhada das atividades;  

4. Comprovante de endereço da empresa (conta de água);

5. Modelo Declaração e Termo de compromisso - tanque séptico;

6. Certidão de Registro do Imóvel ou similar (quando o imóvel for próprio);

7. Contrato de Locação (quando o imóvel for alugado); ou extrato de IPTU;

8. Certidão de Uso do Solo;

9. Certificado de Conformidade do Bombeiro;

10. Nota fiscal da compra do carvão (quando for o caso);

11. Se for pessoa física:

➢ Documentos Pessoais: RG e CPF;

➢ FIC (ficha de inscrição cadastral) ou Contrato social de firma individual;

12. Se for Pessoa Jurídica:

➢ Cartão de CNPJ;

➢ Contrato Social (última alteração consolidado) ou requerimento do empresário;

➢ Declaração de microempresa emitida pela JUCEG;

➢ Documentos pessoais dos responsáveis pela empresa (CPF e RG);

➢ Procuração;(copia dos documentos pessoais do procurador.)

13. Outros documentos:

➢ Caso a atividade ocasione Impactos no Trânsito, apresentar relatório de impacto de tráfego
emitido pela SMT de Rio Verde ( Setor de Engenharia de Tráfego);

➢ Outorga de uso da água ou dispensa da necessidade da mesma emitida pela SEMARH (para
empreendimento que utilize como fonte de abastecimento de água a captação direta em curso
d’água e outros).

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

Obs: A declaração detalhada das atividades tem como finalidade informar ao órgão a atividade
que a empresa realmente desenvolve. Muitas vezes a atividade citada no cartão de CNPJ é muito
abrangente, e pode ser que a empresa não realize todas essas atividades. Este é um dos motivos
pelo  qual  a declaração detalhada das atividades é  solicitada.  O analista  ao ler  a  declaração
deverá compreender a atividade desenvolvida pela empresa, não se faz necessário transcrever o
que está escrito no cartão de CNPJ ou contrato social ou requerimento do empresário (informar,
por  exemplo,  se  é  somente  escritório,  no  caso  de padaria  informar  tipo  de  forno,  se  possui
deposito de mercadorias, etc, dependendo de cada atividade).

Na renovação citar se houve ou não alterações; se houve alguma alteração na empresa esta
deverá ser informada, no caso de alteração de atividade e/ou endereço deve-se apresentar toda a
documentação constando estas alterações. 
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