
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – ABERTURA
(SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO – ÁREA IRRIGADA ATÉ 10,00 HA)

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

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

3. 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);

4. 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.

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

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

7. Certidão de Inteiro Teor da propriedade, atualizada (máximo de 90 dias); 

8. Espólio/Termo de Inventariante (se for o caso);

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

informações prestadas;

10. Croqui e roteiro de acesso ao imóvel com pontos de referência e coordenadas geográficas;

11. 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).

12.  Análise físico-química e bacteriológica da água: mínimo dois pontos (montante e jusante da

área  irrigada)  conforme  parâmetros  Resolução  CONAMA 357/2005  e  396/2008.  Parâmetros

mínimos:  Coliformes  totais,  coliformes  fecais,  pH,  Cor  aparente,  Turbidez,  Cloretos,  Óleos  e

graxas, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Nitratos, Nitritos, Fosforo Total,

Ferro Total, 2,4-d, Heptacloro+Heptacloroepoxido,Metalocloro, Alocloro, Atrazina, Pentaclorofenol,

Organofosforado+Carbamato. Anexar o Termo de Responsabilidade Técnica do laboratório junto

ao Conselho de Classe. Informar as coordenadas dos pontos de captação. Apresentar a Anotação

de Responsabilidade Técnica do responsável pela coleta (para empreendimentos que estejam

instalados e em funcionamento);
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13. Plano de Plantio com Anotação de Responsabilidade Técnica, indicando as culturas que serão

irrigadas e os manejos agronômicos de condução (identificar os principais agrotóxicos utilizados).

Deverá estar devidamente assinado e anotado conforme as atribuições do profissional; 

14.  Caracterização  Ambiental  da  Unidade  Territorial  de  Irrigação  (UTI),  com  Anotação  de

Responsabilidade Técnica.

15.  Outorga ou dispensa de direito de uso da água, emitida pela Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a fonte de captação de água atualizada, quando

for o caso.

16. Certidão de Uso do Solo, emitida pela Prefeitura Municipal, para atividade a ser instalada;

17. Termo de responsabilidade pessoal e técnica, modelo padrão da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, devidamente preenchido e assinado com firma reconhecida  ou validado pelo agente

administrativo desta secretaria.

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

fazer novas exigências. 
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LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – RENOVAÇÃO
(SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO – ÁREA IRRIGADA ATÉ 10,00 HA)

1.  Apresentar  toda  a  documentação  apresentada  no  Licenciamento  Ambiental  Simplificado  –

Abertura, atualizada;

2. Cópia da última Licença Ambiental Simplificada emitida;

3.  Relatório de Monitoramento Ambiental (RMA) em cumprimento as recomendações do último

licenciamento, com Anotação de Responsabilidade Técnica;

4. Demais recomendações feitas nos licenciamentos ambientais obtidos (condicionantes da última

Licença Ambiental Simplificada emitida).

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

fazer novas exigências. 
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LICENÇA DE INSTALAÇÃO – ABERTURA
(SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO – ÁREA IRRIGADA: >10,00 HA ATÉ 200,00 HA)

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

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

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

4. Contrato Social (última alteração);

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

6. 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.

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

8. Contrato de Locação, comodato ou similar com firma reconhecida, se for o caso;

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

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

informações prestadas;

11. Procuração Pública ou particular com firma reconhecida ou validado pelo agente administrativo

desta secretaria. Validade 02 (dois) anos;

12.  Publicação do pedido de licenciamento (Resolução CONAMA 006/1986), publicadas em um

jornal de grande circulação local e no Diário Oficial do Estado de Goiás (folha inteira dos jornais –

original ou cópia autenticada);

13.  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,  inserindo

coordenadas  geográficas  (latitude  e  longitude)  contemplando:  Reserva  Legal;  Áreas  de

Preservação  Permanente;  Recurso  Hídrico  com  a  respectiva  denominação  (rios,  córregos,

nascentes, barramentos); Atividades agrícolas (áreas irrigadas e/ou a irrigar, áreas de sequeiro).

Estruturas necessárias à atividade de irrigação (local de preparo da calda, da armazenagem dos

agrotóxicos, galpões, casa de bomba etc.);
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14.  Outorga ou dispensa de direito de uso da água, emitida pela Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a fonte de captação de água atualizada, quando

for o caso;

15. Licença de Exploração Florestal, se for o caso;

16. Certidão de Uso do Solo, emitida pela Prefeitura Municipal, para atividade a ser instalada;

17.  Caracterização da Unidade Territorial de Irrigação (UTI) de acordo com a Portaria nº 0135-

2013 – GAB com Anotação de Responsabilidade Técnica;

18. Plano de plantio do empreendimento, indicando as culturas que serão irrigadas e os manejos

agronômicos  de  condução  (identificar  os  principais  agrotóxicos  utilizados),  com  Anotação  de

Responsabilidade Técnica.

19.  Análise físico-química e bacteriológica da água: Mínimo dois pontos (montante e jusante da

área  irrigada)  conforme  parâmetros  Resolução  CONAMA 357/2005  e  396/2008.  Parâmetros

mínimos:  Coliformes  totais,  coliformes  fecais,  pH,  Cor  aparente,  Turbidez,  Cloretos,  Óleos  e

graxas, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Nitratos, Nitritos, Fosforo Total,

Ferro  Total,  2,4-d,  Heptacloro  +  Heptacloroepoxido,  Metalocloro,  Alocloro,  Atrazina,

Pentaclorofenol, Organofosforado+Carbamato. Anexar o Termo de Responsabilidade Técnica do

laboratório junto ao Conselho de Classe. Informar as coordenadas dos pontos de captação. 

20.  Apresentar  a  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  do  responsável  pela  coleta  (para

empreendimentos que estejam instalados e em funcionamento);

21. Termo de responsabilidade pessoal e técnica, modelo padrão da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, devidamente preenchido e assinado com firma reconhecida  ou validado pelo agente

administrativo desta secretaria.

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

fazer novas exigências. 
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LICENÇA DE FUNCIONAMENTO – ABERTURA
(SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO – ÁREA IRRIGADA: >10,00 HA ATÉ 200,00 HA)

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

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

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

4. Contrato Social (última alteração);

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

6. 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.

7.  Publicação do pedido de licenciamento (Resolução CONAMA 006/1986), publicadas em um

jornal de grande circulação local e no Diário Oficial do Estado de Goiás (folha inteira dos jornais –

original ou cópia autenticada);

8. Atendimento das condicionantes da licença de instalação, apresentando relatórios técnicos, se

for o caso;

9. Relatórios de Monitoramento Ambiental – RMA com Anotação de Responsabilidade Técnica –

Anotação de Responsabilidade Técnica;

10.  Análise físico-química e bacteriológica da água: Mínimo dois pontos (montante e jusante da

área  irrigada)  conforme  parâmetros  Resolução  CONAMA 357/2005  e  396/2008.  Parâmetros

mínimos:  Coliformes  totais,  coliformes  fecais,  pH,  Cor  aparente,  Turbidez,  Cloretos,  Óleos  e

graxas, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Nitratos, Nitritos, Fosforo Total,

Ferro Total, 2,4-d, Heptacloro+Heptacloroepoxido, Metalocloro, Alocloro, Atrazina, Pentaclorofenol,

Organofosforado+Carbamato. Anexar o Termo de Responsabilidade Técnica do laboratório junto

ao Conselho de Classe. Informar as coordenadas dos pontos de captação. Apresentar a Anotação

de Responsabilidade Técnica do responsável pela coleta (para empreendimentos que estejam

instalados e em funcionamento).

11.  Outorga ou dispensa de direito de uso da água, emitida pela Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a fonte de captação de água atualizada, quando

for o caso;
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12. Termo de responsabilidade pessoal e técnica, modelo padrão da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, devidamente preenchido e assinado com firma reconhecida  ou validado pelo agente

administrativo desta secretaria.

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 FUNCIONAMENTO – RENOVAÇÃO
(SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO – ÁREA IRRIGADA: >10,00 HA ATÉ 200,00 HA)

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

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

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.  Publicação do pedido de licenciamento (Resolução CONAMA 006/1986), publicadas em um

jornal de grande circulação local e no Diário Oficial do Estado de Goiás (folha inteira dos jornais –

original ou cópia autenticada);

5. Atendimento das condicionantes da licença de instalação, apresentando relatórios técnicos, se

for o caso;

6. Relatórios de Monitoramento Ambiental – RMA com Anotação de Responsabilidade Técnica;

7.  Análise físico-química e bacteriológica da água: Mínimo dois pontos (montante e jusante da

área  irrigada)  conforme  parâmetros  Resolução  CONAMA 357/2005  e  396/2008.  Parâmetros

mínimos:  Coliformes  totais,  coliformes  fecais,  pH,  Cor  aparente,  Turbidez,  Cloretos,  Óleos  e

graxas, Oxigênio Dissolvido, Demanda Bioquímica de Oxigênio, Nitratos, Nitritos, Fosforo Total,

Ferro Total, 2,4-d, Heptacloro+Heptacloroepoxido,Metalocloro, Alocloro, Atrazina, Pentaclorofenol,

Organofosforado+Carbamato. Anexar o Termo de Responsabilidade Técnica do laboratório junto

ao Conselho de Classe. Informar as coordenadas dos pontos de captação. Apresentar a ART do

responsável pela coleta (para empreendimentos que estejam instalados e em funcionamento);

8. Plano de Plantio com Anotação de Responsabilidade Técnica, indicando as culturas que serão

irrigadas e os manejos agronômicos de condução (identificar os principais agrotóxicos utilizados).

Deverá estar devidamente assinado e anotado conforme as atribuições do profissional. 

9.  Outorga ou dispensa de direito de uso da água, emitida pela Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para a fonte de captação de água atualizada, quando

for o caso;

10. Termo de responsabilidade pessoal e técnica, modelo padrão da Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, devidamente preenchido e assinado com firma reconhecida  ou validado pelo agente

administrativo desta secretaria.
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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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