
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

LICENÇA DE OPERAÇÃO

1. Requerimento modelo da SEMMA;

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

3. Contrato Social, última alteração, acompanhado do cartão de CNPJ, se pessoa jurídica;

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

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

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

7. Comprovante de limpeza e manutenção do sistema de tratamento de efluentes industriais (ex:
caixa de retenção de areia e separadora de Água/Óleo) e do efluente sanitário (fossa séptica),
quando for o caso;

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  (RMA) –  Relatório  de Monitoramento  Ambiental,  com ART (Anotação de
Responsabilidade Técnica), conforme Termo de Referência desta Secretaria;

10. 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

1. Requerimento modelo da SEMMA;

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

3. Contrato Social, última alteração, acompanhado do cartão de CNPJ, se pessoa jurídica;

4. Documentos Pessoais (RG e CPF) dos proprietários, procuradores e/ou representantes legais;

5. Certidão de Registro do Imóvel ou similar, ou contrato de locação;

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

7. Croqui de localização da atividade.

8. Projeto (plantas) Arquitetônico e Hidrossanitário, com ART

9. 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;

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

11. Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil – PGRSCC, com ART, em
conformidade com a Resolução CONAMA 307/2002.

12. 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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