
 

 
 

 

BARRAGEM - LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS 

 

Atividade: Barragem 

 Requerimento devidamente preenchido e assinado, conforme modelo padronizado da 

SEMMA; 

 Procuração pública, caso necessário (quando não for tratado pelo titular); 

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

do Estado de Goiás, referente ao requerimento do licenciamento (Resolução CONAMA 

006/1986); 

 Certidão de Uso e Ocupação do Solo emitida pela prefeitura municipal de que o local e o tipo 

de empreendimento ou atividade a ser instalada, está em conformidade com o Plano Diretor / 

Zoneamento do Município; 

 Contrato social ou similar; 

 Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ ou Cadastro de Produtor Rural ou RG e CPF; 

 Comprovante de quitação da taxa referente ao pedido de licenciamento ambiental 

(Documento de Arrecadação - DUAM); 

 Endereço urbano em áreas oficialmente e devidamente identificadas e conhecidas 

 Croqui de localização, acesso ao local (desenhado e descritivo), tudo com origem a partir da 

sede municipal, informando os pontos de referências e as coordenadas do local, com ART do 

responsável técnico; 

 Mapa completo da propriedade; 

 Anuência do órgão responsável pelo serviço de saneamento público “quando usar a rede de 

esgotamento sanitária, para o lançamento de efluentes líquidos; 

 Outorga do uso da d’água expedida pelo Órgão competente e declaração especificando sua 

finalidade caso seja para irrigação; 

 Certidão de registro de imóvel ou similar, referente a área do empreendimento, com 

averbação da Reserva Legal, com validade igual a 90 dias da data de emissão; 

 Autorização dos superficiários limítrofes; 

 Projeto Construtivo / Laudo de estabilidade (caso já estiver construída), Levantamento 

Topográfico; 

 Encadernados à parte, deverão ser apresentados: 

 Memorial de Caracterização do Empreendimento, devidamente preenchido e assinado, com 

ART; 



 

 
 

 Planos / Projetos específicos do sistema de controle da poluição ambiental (PGA - Plano de 

Gestão Ambiental, elaborado e assinado por pelo menos dois profissionais habilitados com 

ART. Com as atividades geradoras de resíduos líquidos, resíduos sólidos, emissões 

atmosféricas, ruídos, vibrações e outros passivos ambientais (Anotação de Responsabilidade 

Técnica – ART / Anotação de Responsabilidade Técnica Ambiental - ARTA). 


