




PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS
 (SERVIÇOS DE SAÚDE)

1. Requerimento modelo da SEMMA;

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

3. Documentos Pessoais: RG e CPF (de todos os representantes legais);

4. Procuração (quando for o caso, documentos pessoais do procurador RG e CPF);

5. Cartão de CNPJ;

6. Contrato Social, última alteração;

7. Comprovante de endereço;

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

9. Contrato de Locação / arrendamento (quando o imóvel for alugado);

10. Certidão de Uso do Solo; 

11. Certificado de Inspeção do Corpo de Bombeiros (vigente);

12. Cópia do último Alvará da Vigilância Sanitária;

13. Comprovante de destinação final dos resíduos sólidos, líquidos, etc, acompanhado da licença
ambiental da empresa responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final;

14. Para empreendimento que utilize como fonte de abastecimento de água a captação direta em
curso d’água, poços artesianos e outros, apresentar “outorga de uso da água” ou dispensa da
necessidade da mesma, emitida pelo órgão responsável;

15.  Estudo  Ambiental  (MCE)  -  Memorial  De  Caracterização  Do  Empreendimento,  com  ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica);

16. Estudo Ambiental (PGRSS) – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde,
com ART ou ARTA (Anotação de Responsabilidade Técnica).  A elaboração do PGRSS deverá
atender o conteúdo mínimo constante no Termo de Referência da SEMMA;

17.  Caso seja atividade de clínicas médicas apresentar declaração emitida pelo responsável do
estabelecimento  com  relação  de  todos  os  profissionais  que  realizam  atendimento  no  local
constando o nome completo, CPF, especialidade e o nº da sala de atendimento, junto com a cópia
dos documentos pessoais (RG e CPF e/ou carteira profissional da classe);

18.  Projetos  (plantas)  com  as  ARTs:  Arquitetônico  e  Hidrossanitário  do  empreendimento,
contemplando o sistema de controle de poluição;

19. 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;

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

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

Rua Abel Pereira de Castro, nº 1449, Jardim Goias, CEP: 75.903-422, Rio Verde-GO – PABX (64) 3602-8400
Site: www.rioverde.go.gov.br  – E-mail: meioambiente@rioverde.go.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - RENOVAÇÃO
(SERVIÇOS DE SAÚDE)

1. Requerimento modelo da SEMMA;

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

3. Declaração, com firma reconhecida como verdadeira, informando se houve ou não alteração no
empreendimento;

4.  Última alteração do Contrato Social e Cartão CNPJ  (Caso tenha ocorrido alteração desde o
último Licenciamento);

5. Certificado de Inspeção do Corpo de Bombeiros (vigente);

6. Cópia do último Alvará da Vigilância Sanitária;

7. Comprovante de destinação final dos resíduos sólidos, líquidos, etc, acompanhado da licença
ambiental da empresa responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final;

8. Para empreendimento que utilize como fonte de abastecimento de água a captação direta em
curso d’água, poços artesianos e outros, apresentar “outorga de uso da água” ou dispensa da
necessidade da mesma, emitida pelo órgão responsável;

9.  Estudo  Ambiental  (MCE)  -  Memorial  De  Caracterização  Do  Empreendimento,  com  ART
(Anotação de Responsabilidade Técnica);

10. Estudo Ambiental (PGRSS) – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde,
com ART ou ARTA (Anotação de Responsabilidade Técnica).  A elaboração do PGRSS deverá
atender o conteúdo mínimo constante no Termo de Referência da SEMMA (caso tenha ocorrido
mudanças nas atividades e geração de RSSs no local);

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

OBS: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde-GO reserva-se no direito de fazer novas
exigências. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CADASTRO
 (SERVIÇOS DE SAÚDE)

1. Requerimento modelo da SEMMA;

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

3. Documentos Pessoais: RG e CPF (de todos os representantes legais);

4. Procuração (quando for o caso, documentos pessoais do procurador RG e CPF);

5. Cartão de CNPJ;

6. Contrato Social, última alteração;

7. Comprovante de endereço;

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

9. Contrato de Locação / arrendamento (quando o imóvel for alugado);

10. Certidão de Uso do Solo; 

11. Certificado de Inspeção do Corpo de Bombeiros (vigente)

12. Declaração detalhada das atividades no estabelecimento  (com firma reconhecida);

13. Alvará da Vigilância Sanitária (caso possua);

14. Comprovante de destinação final dos resíduos sólidos, líquidos, etc, acompanhado da licença
ambiental da empresa responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final;

15. Para empreendimento que utilize como fonte de abastecimento de água a captação direta em
curso d’água, poços artesianos e outros, apresentar “outorga de uso da água” ou dispensa da
necessidade da mesma, emitida pelo órgão responsável;

16. Estudo Ambiental (PGRSS) – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde,
com ART ou ARTA (Anotação de Responsabilidade Técnica);

17. 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;

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

OBS: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde-GO reserva-se no direito de fazer novas
exigências. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

CADASTRO – RENOVAÇÃO
(SERVIÇOS DE SAÚDE)

1. Requerimento modelo da SEMMA;

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

3. Declaração constando se houve ou não alteração no empreendimento;

4.  Cartão  de  CNPJ  e  Contrato  Social  (Caso  tenha  ocorrido  alteração  desde  o  último
licenciamento);

5. Certificado de Inspeção do Corpo de Bombeiros (vigente);

6. Cópia do último Alvará da Vigilância Sanitária;

7. Comprovante de destinação final dos resíduos sólidos, líquidos, etc, acompanhado da licença
ambiental da empresa responsável pela coleta, transporte, tratamento e destinação final; ;

8. Estudo Ambiental (PGRSS) – Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde,
com ART ou ARTA (Anotação de Responsabilidade Técnica).  A elaboração do PGRSS deverá
atender o conteúdo mínimo constante no Termo de Referência da SEMMA (caso tenha ocorrido
mudanças nas atividades e geração de RSSs no local);

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

Rua Abel Pereira de Castro, nº 1449, Jardim Goias, CEP: 75.903-422, Rio Verde-GO – PABX (64) 3602-8400
Site: www.rioverde.go.gov.br  – E-mail: meioambiente@rioverde.go.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI
(SERVIÇOS DE SAÚDE)

1. Requerimento modelo da SEMMA;

2. Comprovante de quitação da taxa de LAS (DUAM)

3. Documentos Pessoais: RG e CPF (de todos os representantes legais);

4. Procuração (quando for o caso, documentos pessoais do procurador RG e CPF);

5. Cartão de CNPJ;

6. Contrato Social, última alteração;

7. Comprovante de endereço;

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

9. Contrato de Locação / arrendamento (quando o imóvel for alugado);

10. Certidão de Uso do Solo; 

11. Publicações conforme Resolução CONAMA 006/86 (apresentar as folhas inteiras dos jornais
em que foi publicado – original ou cópia autenticada);

12. Para empreendimento que utilize como fonte de abastecimento de água a captação direta em
curso d’água, poços artesianos e outros, apresentar “outorga de uso da água” ou dispensa da
necessidade da mesma, emitida pelo órgão responsável;

13.  Estudo  Ambiental  (PCA)  –  Plano  de  Controle  Ambiental,  com  ART  (Anotação  de
Responsabilidade Técnica), conforme Termo de Referência desta Secretaria;

14. Estudo Ambiental (PGRSCC) - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da Construção
Civil, com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica);

15.  Projetos  (plantas)  com  as  ARTs:  Arquitetônico  e  Hidrossanitário  do  empreendimento,
contemplando o sistema de controle de poluição;

16. Termo de Responsabilidade Pessoal e Técnica com firma reconhecida.

OBS: A Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde-GO reserva-se no direito de fazer novas
exigências. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LICENÇA DE INSTALAÇÃO – RENOVAÇÃO
(SERVIÇOS DE SAÚDE)

1. Requerimento modelo da SEMMA;

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

3. Contrato Social e cartão de CNPJ (Caso tenha ocorrido alteração contratual desde o último
licenciamento);

4. Declaração de que não houve alteração no projeto inicial apresentado a esta Secretaria, junto
com novo cronograma de execução das obras, se for o caso;

5. Publicações conforme Resolução CONAMA 006/86  (apresentar as folhas inteiras dos jornais
em que foi publicado – original ou cópia autenticada);

6. Caso tenha ocorrido alterações no projeto inicial, apresentar novo estudo ambiental conforme
atividade  a  ser  licenciada  (PCA,  PGA,  etc.),  e  demais  projetos  pertinentes  (arquitetônico,
hidrossanitário, etc.) contemplando as alterações do empreendimento;

7. Termo de Responsabilidade Pessoal e Técnica com firma reconhecida.

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