Linha de transmissão
Licença Previa
1. Preenchimento do Requerimento – modelo fornecido pela SEMMA – Mozarlândia;
2. Comprovante de quitação da taxa a SEMMA de Mozarlândia;
3. Memorial Descritivo, contemplando croqui de acesso;
4. Comprovante de quitação da taxa – DARE
5. Certidão de Uso do Solo – Expedido pela Prefeitura Municipal;
6. Não será solicitada a documentação da reserva legal, uma vez que se trata de obra de utilidade
pública;
7. Certificado de Conformidade do Corpo de Bombeiros;
8. Alvará de construção e autorização para instalação da Prefeitura;
9.

Projeto de Construção da torre, com ART;

10. Publicações originais referentes ao requerimento e recebimento de licença, endereçada a
SEMMA de Mozarlândia;
11. Estudo Ambiental PGA – Plano de Gestão Ambiental, de acordo com critérios estabelecidos pela
Semarh,

com

AR

T’s de pelo menos dois responsáveis técnicos habilitados;
12. Registro na ANEEL, para linhas acima 230 KV
13. Se aplicável apresentar:
✓ DUP (Declaração de Utilidade Pública), Decreto de Desapropriação ou Certidão;
✓ 3. Mapa com delimitação dos pontos onde ocorrerá á supressão vegetal, com quadro de
coordenadas UTM caracterizando as tipologias, identificando APP e Reserva Legal;
✓ Indicar o quantitativo de espécie protegidas por lei preferencialmente georrefenciar) e
apresentar projetos de Medida Compensatória, se necessário;
✓
12. Mapa de imagem de satélite impresso e arquivo digital de acordo com o mapa de
levantamento topográfico e atendendo a portaria 098/2004;

Observação:
✓ Para todo atendimento realizado na SEMMA, será necessário a apresentação de
Procuração Pública ou Particular com firma reconhecida, caso não se trate do titular do
processo.
✓ Durante o processo de licenciamento ambiental poderão ser solicitada mais informação,
documentos ambientais e cegais que a SEMMA entenda como tecnicamente exigíveis
para a promoção do devido licenciamento da atividades ou ainda, solicitação de
alteração dos mesmo, de acordo com as característica da área de influência direta e
indireta.

/ Linha de transmissão
Licença Funcionamento

1. Preenchimento do Requerimento – modelo fornecido pela SEMMA – Mozarlândia;
2. Comprovante de quitação da taxa a SEMMA de Mozarlândia;
3. Procuração pública ou particular com firma reconhecida como verdadeira, em vigor;
4. Comprovante de pagamento da taxa (Documento de Arrecadação de Receitas
(Estaduais - DARE);
4. 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),
endereçada a SEMMA Mozarlândia;
5. Pessoa Jurídica: Cópia do Contrato Social ou Ato Constitutivo com a última Alteração e cópia do
CNPJ;
6. Pessoa física: Documento de Identificação Oficial com foto e Cartão de CPF;
7. Registro na ANEEL, para Linhas acima de 230 KV.

Observação:
✓ Para todo atendimento realizado na SEMMA, será necessário a apresentação de Procuração
Pública ou Particular com firma reconhecida, caso não se trate do titular do processo.

Durante o processo de licenciamento ambiental poderão ser solicitadas mais informação, documentos
ambientais e cegais que a SEMMA entenda como tecnicamente exigíveis para a promoção do devido
licenciamento da atividades ou ainda, solicitação de alteração dos mesmo, de acordo com as
característica da área de influência direta

