ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA,
ASSUNTOS FUNDIÁRIOS E MEIO AMBIENTE
CNPJ: 15.023.930/0001-38

ROTEIRO ORIENTATIVO
NÚMERO DO ROTEIRO: 002 - 4
NOME DO ROTEIRO: Licença de Instalação para Hospitais
OBJETIVO: Requerer
a
Licença
de
Instalação
Hospitalares

de

Empreendimentos

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 da 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 execução do Projeto Ambiental;
1.1.5. Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Estadual (SEMA) do profissional responsável
pela execução do Projeto Ambiental;
1.1.6 Cópia de declaração de Cadastro Técnico Municipal.
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 não seja o mesmo da licença anterior e seja 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, e 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;
1.2.3. Caso o requerente não seja o mesmo da licença anterior e seja pessoa física, apresentar
cópia do RG e CPF.
2. Documentos Técnicos
2.1. Obrigatórios
2.1.1. Apresentar as condicionantes da Licença Prévia;
2.1.2.
Projeto Executivo de Engenharia do empreendimento e do sistema de tratamento de
efluentes, com plantas, memorial descritivo e de
cálculo, caracterizando o efluente
bruto, tratado e a eficiência do sistema, além do sistema de drenagem
de águas
pluviais, com cronograma físico de execução das obras. Em caso de desinfecção deve-se
apresentar uma investigação sobre os usos da água a jusante do local, uma investigação das
alternativas disponíveis, uma avaliação dos impactos ambientais que a medida de controle pode
ocasionar e estudos de laboratório para se determinar as concentrações ótimas de cloro para se
atingir a eficiência de desinfecção;
2.1.3. 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 à jusante do empreendimento, em atendimento a
Resolução CONAMA nº. 357 de 2005.
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