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ROTEIRO ORIENTATIVO 
 

ROTEIRO Nº: 002 – 1 
 
NOME DO ROTEIRO: Licença de Instalação para Loteamento Urbano 
OBJETIVO: Requerer Licença de Instalação para Loteamento Urbano 
 
NOTA: Este roteiro deve ser utilizado como referencia para Elaborar Projetos e 
Estudos Ambientais para o licenciamento de empreendimentos e/ou atividades com 
potencial de causar poluição e degradação ambiental. Em caso de dúvida sobre a 
utilização deste roteiro, consulte a junto a Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente antes de protocolar o projeto.  
 
1. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 
1.1 Obrigatórios 

 
1.1.1 Requerimento Padrão Modelo da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 

Assuntos Fundiários e Meio Ambiente (cópia autenticada); 
1.1.2 Cópia do guia de recolhimento da taxa de serviços da Secretaria Municipal de 

Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente devidamente 
quitada; 

1.1.3 Publicação do pedido de licença em periódico local ou regional, ou ainda no 
Diário Oficial do estado de Mato Grosso (página interna); 

1.1.4 Cópia de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou certidão do 
conselho de classe do responsável técnico pela implantação do Plano de 
Controle Ambiental (PCA) devidamente quitada; 

1.1.5 Cópia de Declaração do Cadastro Técnico Estadual (SEMA) do profissional 
responsável pela execução do projeto e do Plano de Controle Ambiental (PCA) 

1.1.6 Cópia de declaração de Cadastro Técnico Municipal. 
 
1.2 Condicionados 

 
1.2.1 Requerente é pessoa física 
1.2.1.1 Apresentar cópia da RG e CPF 

 
1.2.2 Requerente é pessoa jurídica 
1.2.2.1 Se o requerente for pessoa jurídica  

Apresentar cópia do CNPJ, Inscrição Estadual e, cópia dos documentos do 
representante legal (RG e CPF), Contrato Social ou Certidão Simplificada 
emitida pela Junta Comercial, no caso de empresas por cotas limitas (LTDA), 
ou cópia da ata da ultima assembléia onde se definiu a Diretoria, no caso de 
Sociedades Anônimas (S/A), ambas autenticadas. 
 

1.2.3 Requerente é representado por terceiros: 
Apresentar procuração para representante (cópia autenticada); 

 
2. DOCUMENTOS TÉCNICOS  
2.1 Obrigatórios 
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2.1.1 Apresentar as condicionantes para licença prévia; 
2.1.2 Mapa planialtimétrico do loteamento em escala de 1:2.000 ou maior, com 

curvas de nível de 0,5m a 0,5m, contendo a configuração final dos lotes, áreas 
verdes, ruas, avenidas, área de preservação permanente, projetos de 
abastecimento de água, rede de esgoto, e etc. 

2.1.3 Caracterização do corpo receptor dos efluentes tratados e ou águas pluviais, a 
partir da analise laboratorial físico-químico e bacteriológica (DBO, DQO, OD, 
PH, sólidos, coliformes totais e fecais), em atendimentos aos parâmetros 
definidos pela resolução do CONAMA nº 335/2005. 

2.1.4 Projeto de engenharia das obras do empreendimento, com plantas, mapas, 
layout, fluxogramas e descrição detalhada dos processos industriais, indicando 
as operações envolvidas, descrição das etapas e atividades e cronograma 
físico de execução. 

2.1.5 Apresentar devidamente detalhado o Plano de Controle Ambiental (PCA) do 
empreendimento, contendo as medidas mitigadoras e/ou compensatórias, com 
cronograma físico de execução. 

2.1.6 No caso de haver lançamento de efluente doméstico, após tratamento e, de 
águas pluviais em manancial, deverá apresentar as características físico-
químicas e bacteriológicas do manancial, suas vazões mínimas e seu uso a 
jusante do empreendimento, em atendimento a Resolução do CONAMA nº 
357/2005.  

2.1.7 Caso a área do empreendimento tenha passivo ambiental, será necessário o 
levantamento de informações através de diagnostico e a preposição de um 
plano de reabilitação ambiental dessas áreas; 

 
2.2 Condicionados 

 
2.2.1 Necessidade de área de empréstimo e de bota fora 
2.2.1.1 Apresentar o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) com o 

respectivo cronograma físico de implantação.  
 
 


