
DECRETO Nº 1602/2007 DE 02 DE FEVEREIRO DE 2007

Estabelece  procedimentos  administrativos  de  
licenciamento ambiental de atividades de pequeno 
e médio potencial poluidor, degradadoras do meio  
ambiente  localizadas  em  áreas  urbanas  do  
município de Lucas do Rio Verde

MARINO JOSE FRANZ, Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato 
Grosso, no uso de suas atribuições legais e especialmente o artigo 54, IV, da Lei Orgânica do 
Município;

Considerando que compete a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – 
SAMA - formular, propor e executar a Política Municipal de meio ambiente, afim de garantir 
o  controle,  preservação,  conservação  recuperação  ambiental  e  a  contribuição  para  o 
desenvolvimento sustentável em benefício da qualidade de vida dos luverdenses;

Considerando a necessidade de definir os documentos necessários para licenciamento 
de  atividades  de  pequeno  e  médio  potencial  poluidor  relacionadas  no  Anexo  Único  do 
Decreto Estadual nº 7.007/2006;

DECRETA:

Art. 1º  Para o licenciamento ambiental das atividades de pequeno e médio potencial 
poluidor serão necessários os seguintes documentos:

§ 1º  Licença Prévia – LP e Licença de Instalação – LI: 
I- Documentos Administrativos

a) Obrigatórios
1. Requerimento Padrão modelo SAMA;
2. Cópia  da  guia  da  taxa  de  análise  de  processo  de  licenciamento  do 

Município devidamente quitada;
3. Publicação no Diário Oficial do pedido da licença (original);
4. Publicação no jornal local ou periódico do pedido da licença (original);
5. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou certidão do 

conselho  de  classe  do  responsável  técnico  pela  elaboração  do  Projeto 
Ambiental, devidamente quitada;

6. Cópia da Declaração do Cadastro Técnico Estadual (SEMA) ou Municipal 
(SAMA)  do  profissional  responsável  pela  elaboração  do  Projeto 
Ambiental;

7. Cópia  de  documentos  da  área  onde  se  pretende  a  instalação  do 
empreendimento, devidamente registrado em cartório;

8. Cópia do RG e CPF do responsável pelo empreendimento;

b) Condicionados
1. Caso o requerente seja representado por terceiros, apresentar procuração 

do requerente para o representante;
2. Caso  seja  em  área  urbana,  apresentar  a  declaração  da  Secretaria 

Municipal de Obras,  Viação e Serviços Públicos(ou área pertinente) 



manifestando que o empreendimento está de acordo com as Leis de uso 
e ocupação do solo do município;

3. Caso seja em área rural, rodovias, área de abrangência da marinha e da 
INFRAERO, apresentar declaração do órgão competente atestando que 
não há impedimento da atividade no local pretendido;

4. Caso  a  área  pretendida  não  seja  do  licenciado,  apresentar  cópia  de 
contrato de locação, e documento com anuência do proprietário quanto 
a  atividade  pretendida,  com  firmas  reconhecidas  em  cartório,  onde 
conste a propriedade do imóvel em questão;

5. Caso  a  dominialidade  da  propriedade  seja  comprovada  por  titulo 
definitivo,  apresentar  certidão  atualizada  do  cartório  de  registro  de 
imóveis ou compromisso público ou particular de compra e venda;

6. Cópia  dos  documentos  e  registros  legais  da  organização  em 
licenciamento  (CNPJ,  Contrato  Social,  Inscrição  Estadual,  Alvará 
Municipal, outros);

II- Documentos Técnicos
a) Obrigatórios
1. Caracterização geral  do empreendimento (área total,  área construída 

ou a ser construída, área destinada ao sistema de controle ambiental, 
mão de obra utilizada, consumo de água (m³/dia), etc.);

2. Projeto para Licença Prévia de empreendimentos, que se resume a um 
descritivo  básico,  com  plantas  e  memoriais  do  que  se  pretende,  e 
descrição de compatibilidade do local com a atividade pretendida, com 
croqui de localização georreferenciado;

3. Projeto de Licença de Instalação, com memoriais descritivos e plantas, 
alternativas locacionais, carta imagem georreferenciada, descrição de 
impactos  ambientais  devidamente  caracterizados,  levando  em 
consideração os aspectos: ar, água, solo, ruídos e vibrações, planos de 
gerenciamento  de  resíduos,  descrição  de  vizinhanças,  condições  de 
ventos predominantes, medidas mitigadoras e compensatórias e outros 
aspectos pertinentes.

b) Condicionados
1- Caso  a  dominialidade  da  propriedade  seja  comprovada  por  titulo 

definitivo, apresentar certidão atualizada do cartório de registro de imóveis 
ou compromisso público ou particular de compra e venda;

2- Caso  o  empreendimento  faça  uso  da  água  (retirada/lançamento), 
apresentar concessão de outorga da água;

3- Caso  o  empreendimento  necessite  suprimir  a  vegetação,  apresentar 
Autorização de Desmate;

4- Em caso de escavação de poços tubular, apresentar a licença ambiental, ou 
documento que comprove o requerimento da mesma.

§ 2º Licença de Operação: 
I- Documentos Administrativos 

a) Obrigatórios
1. Requerimento Padrão modelo SAMA;
2. Cópia da  guia  da  taxa de  análise  de processo  de licenciamento  do 

Município devidamente quitada;



3. Publicação no Diário Oficial do pedido da licença (original);
4. Publicação no jornal local ou periódico do pedido da licença (original);
5. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou certidão do 

conselho de classe do responsável técnico pela elaboração do Projeto 
Ambiental, devidamente quitada;

6. Cópia  da  Declaração  do  Cadastro  Técnico  Estadual  (SEMA)  ou 
Municipal  (SAMA) do  profissional  responsável  pela  elaboração  do 
Projeto Ambiental;

b) Condicionados
1. Caso o requerente seja representado por terceiros, apresentar procuração 

do requerente para o representante;
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 diretoria, no caso das sociedades 
anônimas (S/A);

3. Caso o requerente seja pessoa física, apresentar cópia do RG e CPF.

II- Documentos Técnicos
a) Obrigatórios
1. Caracterização do empreendimento;
2. Projeto para Licença Prévia de empreendimentos, que se resume ao 

um descritivo básico, com plantas e memoriais do que se pretende, e 
descrição de compatibilidade do local com a atividade pretendida;

3. Projeto de Licença de Instalação, com memoriais descritivos e plantas, 
descrição de impactos ambientais devidamente caracterizado, levando 
em consideração  os  aspectos:  ar,  água,  solo,  vizinhanças,  medidas 
mitigadoras e outros aspectos pertinentes.

b) Condicionados
1. Caso  a  dominialidade  da  propriedade  seja  comprovada  por  titulo 

definitivo, apresentar certidão atualizada do cartório de registro de imóveis 
ou compromisso público ou particular de compra e venda;

2. Caso  o  empreendimento  faça  uso  da  água  (retirada/lançamento), 
apresentar concessão de outorga da água;

3. Caso  o  empreendimento  necessite  suprimir  a  vegetação,  apresentar 
Autorização de Desmate.

4. Em caso de escavação de poços tubular, apresentar a licença ambiental 
junto a SEMA ou SAMA, ou documento que comprove o requerimento da 
mesma;

5. Apresentar Cadastro de Usuário de água

§ 3º  Licença de Operação de Atividades em Funcionamento: 
I- Documentos Administrativos

a) Obrigatórios
1. Requerimento Padrão modelo SAMA;
2. Cópia da  guia  da  taxa de  análise  de processo  de licenciamento  do 

Município devidamente quitada;



3. Publicação no Diário Oficial do pedido da licença (original);
4. Publicação no jornal local ou periódico do pedido da licença (original);
5. Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou certidão do 

conselho de classe do responsável técnico pela elaboração do Projeto 
Ambiental, devidamente quitada;

6. Cópia  da  Declaração  do  Cadastro  Técnico  Estadual  (SEMA)  ou 
Municipal  (SAMA) do  profissional  responsável  pela  elaboração  do 
Projeto Ambiental;

b) Condicionados
1. Caso  o  requerente  seja  representado  por  terceiros,  apresentar 

procuração do requerente para o representante;
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  diretoria,  no  caso  das 
sociedades anônimas (S/A);

3. Caso o requerente seja pessoa física, apresentar cópia do RG e CPF.

II- Documentos Técnicos
a) Obrigatórios
1. Caracterização do empreendimento;
2. Plano de Operação e Monitoramento;
3. Projeto de Licença de Operação, com memoriais descritivos e plantas 

das unidades existentes;
4. Croqui  de  localização  georreferenciado  e  carta  imagem 

georreferenciada.
5. Memorial descritivo de todas as atividades desenvolvidas, descrição de 

impactos  ambientais  devidamente  caracterizados,  levando  em 
consideração  os  aspectos:  ruídos  e  vibrações,  ar,  água,  solo, 
vizinhanças, plano de gerenciamento de resíduos, medidas mitigadoras 
e  outros  aspectos  pertinentes,  descrevendo  possíveis  problemas 
existentes,  e  as  correções  a  serem executadas,  com cronograma de 
execução.

b) Condicionados
1. Caso  o  empreendimento  faça  uso  da  água  (retirada/lançamento), 

apresentar concessão de outorga da água;
2. Caso  o  empreendimento  possua  poço  tubular,  apresentar  a  licença 

ambiental  junto  a  SEMA  ou  SAMA,  ou  documento  que  comprove  o 
requerimento da mesma;

3. Apresentar Cadastro de Usuário de Água.

Art.  2º  As  cópias  das  documentações  exigidas  neste  Decreto  deverão  estar 
devidamente autenticadas quando do protocolo de requerimento da licença.

Art. 3º  A falta de documento exigido neste Decreto impedirá a obtenção da licença 
ambiental requerida.

Art. 4º  Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.



Art. 5º  Revogam-se as disposições em contrário.

Lucas do Rio Verde, 02 de fevereiro de 2007.

MARINO JOSE FRANZ
Prefeito Municipal

Luciane B. Copetti
Sec. Mun. Agricultura e Meio Ambiente

Registre-se e publique-se.


