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ROTEIRO ORIENTATIVO 
 
NÚMERO DO ROTEIRO: 001 - 4 
 
NOME DO ROTEIRO: Licença Prévia para Hospitais  
OBJETIVO: Requerer a Licença Prévia de Empreendimentos Hospitalares 

 
1. Documentos Administrativos  

1.1.   Obrigatórios  
1.1.1.   Requerimento Padrão Modelo Requerimento Padrão modelo da Comissão de 
Licenciamento Ambiental Municipal – Colider/MT da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, 
Assuntos Fundiários e Meio Ambiente (cópia autenticada); 
1.1.2.    Cópia da guia de recolhimento da taxa de serviços S Secretaria Municipal de Agricultura, 
Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente, devidamente quitada;  
1.1.3.     Publicação do pedido da licença em periódico local ou regional e Diário Oficial do Estado, 
original e/ou fotocópia autenticada (página  inteira);  
1.1.4.     Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou certidão do conselho  de  
classe  do  responsável  técnico  pela  elaboração  do Projeto Ambiental;  
1.1.5.     Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Estadual (SEMA) do profissional responsável 
pela elaboração do Projeto Ambiental; 
1.1.6 Cópia de declaração de Cadastro Técnico Municipal; 
1.1.7.     Apresentar escritura definitiva da propriedade e/ou anuência do proprietário da área ou 
escritura de posse;  
1.1.8.     Apresentar declaração da  prefeitura,   manifestando   que   o empreendimento está de 
acordo com as leis de uso e ocupação do solo do município.  
 
1.2.   Condicionados  
1.2.1.     Caso o requerente seja representado por terceiros, apresentar procuração do requerente 
para o representante;  
1.2.2.     Caso o requerente seja pessoa jurídica, apresentar cópia do CNPJ e Inscrição Estadual, 
cópia dos documentos do representante legal (RG e CPF), contrato social ou certidão simplificada 
emitida pela junta comercial, no caso de empresas por cotas limitadas (LTDA),  ou cópia da ata da 
última assembléia onde se definiu a diretoria, no  caso das sociedades anônimas (S/A);  
1.2.3.     Caso o requerente seja pessoa física, apresentar cópia do RG e CPF.  

 
2. Documentos Técnicos  
2.1.   Obrigatórios  

DIAGNÓSTICO AMBIENTAL CONTENDO NO MÍNIMO:  
2.1.1.     Mapa de localização ou croqui, em escala de 1:2.000 ou maior, contendo a área a ser 
licenciada, malha de coordenadas, vias de  acesso, rua/avenida, bairro, rede de drenagem da área 
da micro bacia de interferência;  
2.1.2.     Aspectos gerais (área total da propriedade, área a ser construída, com previsões para 
futuras ampliações, área destinada ao sistema de tratamento de resíduos, entre outros),  
concepção do projeto, objetivos e justificativas;  
2.1.3.     Caracterizar sucintamente, a área do empreendimento com relação às características do 
solo (tipo, textura, estrutura, permeabilidade e altura do lençol freático);  
2.1.4.     Informar o número de leitos, população fixa e flutuante, fonte de abastecimento de água, 
o tipo de tratamento dos efluentes líquidos  a ser adotado, a  forma  e  o  local  de  disposição  
final,  coleta  e disposição  final  dos  resíduos  sólidos,  e  demais  infraestrutura básica;  
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2.1.5.     Apresentar caracterização quali-quantitativa do     efluente 
liquido/sólido/atmosférico previsto (bruto e tratado);  
2.1.6.     Descrição dos impactos ambientais e socioambientais que poderão ocorrer durante a 
implantação do empreendimento;  
2.1.7.     Descrição preliminar das principais medidas mitigadoras preventivas e   corretivas   dos   
impactos   ambientais   e   socioambientais.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


