
LICENCIAMENTO DIGITAL 



  De um modelo físico para um sistema digital; 
 
 
Otimização do tempo para deferimento das Licenças; 
 
Integração e compartilhamento de informações através do sistema 
digital; 
 
Visão compartilhada de todos os Órgãos e esferas; 
 
 
De um processo todo manual para parte automatizada; 
 
 
Prática Sustentável. 
 
 
 
 
 



 Em 2007, o Município de Cuiabá 
institui e disciplina o processo de 
licenciamento e avaliação de impacto 
ambiental, dispõe sobre as sanções 
administrativas ambientais na cidade 
de Cuiabá. 



ü 02 Biólogos; 
ü 02 Engenheiros 

Sanitaristas; 
ü 03 Engenheiros 

Florestais; 
ü 01 Arquiteto; 
ü 01 Geólogo; 
ü 01 Engenheiro Agrônomo. 

Coordenação de Licenciamento Ambiental da SMADES 



Conforme Lei Complementar 146/2007 - Art. 6º A 
SMADES, no exercício de sua competência de controle 
e fiscalização, expedirá, quando cabíveis, os seguintes 
instrumentos de licenciamento ambiental: 

I - Licença Prévia (LP) - concedida na fase preliminar do 
planejamento do empreendimento ou atividade, aprova 
sua concepção e localização, atestando sua viabilidade 
ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e 
condicionantes a serem atendidos nas próximas fases 
de sua implementação, observadas as diretrizes 
ambientais adotadas pelo Município;  

(Validade 03 anos podendo ser prorrogada por mais 2 
anos). 



II - Licença de Instalação (LI) - autoriza o início da 
implantação do empreendimento ou atividade, de 
acordo com as especificações constantes dos planos, 
programas e projetos aprovados, incluindo as medidas 
de controle ambiental e demais condicionantes; 

(Validade 03 anos podendo ser prorrogada por mais 2 
anos).  

 
III - Licença de Operação (LO) - autoriza o início da 

atividade ou do empreendimento, após a verificação do 
efetivo cumprimento das medidas de controle ambiental 
e condicionante determinados para a operação. 

(Validade 05 anos, renovada a cada 05 anos). 

TIPOS DE LICENÇA AMBIENTAIS 



PRORROGAÇÃO/RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS 
AMBIENTAIS 

A prorrogação da Licença Prévia e Licença de Instalação deverá 
ser solicitada com antecedência mínima de 30 (trinta) dias ao seu 
vencimento e, no caso da Licença de Instalação, só será possível se 
não houver alteração no projeto inicialmente aprovado. 
 
Será cobrado o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da 
respectiva licença  (LP ou LI), por ocasião de sua prorrogação. 
 
A Renovação da Licença de Operação deverá ser solicitada com 
antecedência mínima de 120 dias e será cobrado o valor de 100% 



TAXAS DE LICENCIMENTO AMBIENTAL  

CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MATO GROSSO. 
Lei Complementar nº 043 de 23 de dezembro 1997. 

LC nº 287, de 11 de maio de 2012    -  VALORES PARA 2016 – R$ 
LC nº 147/2014    -  INSENÇÃO VALORES PARA 2016 – R$ 

 
 

Porte do 
Empreendimento 

Potencial 
poluidor 

Licença Prévia Licença de 
Instalação 

Licença de 
Operação 

Micro Pequeno 134,28 268,56 254,67 
Médio 134,28 335,70 318,35 
Alto 167,84 402,85 382,02 

Pequeno Pequeno 436,41 637,84 604,87 
Médio 637,84 973,53 923,21 
Alto 973,53 1.309,23 1.241,58 

Médio Pequeno 1.947,07 3.860,59 3.661,05 
Médio 2.786,33 6.009,08 5.698,51 
Alto 3.222,74 7.083,10 6.717,24 

Grande Pequeno 4.095,21 7.956,16 7.544,95 
Médio 4.834,13 10.742,48 10.187,28 
Alto 6.445,49 15.039,48 14.262,20 

Especial Pequeno 7.116,90 20.142,17 19.101,16 
Médio 10.742,48 26.856,22 25.468,21 
Alto 18.127,14 33.570,27 33.570,27 



P O R T E  D O 
EMPREENDIMENTO0 

Á R E A T O T A L D O 
E M P R E E N D I M E N TO 
(m²) (¹) 

INVESTIMENTO TOTAL 
(R$) (²) 

Nº DE FUNCIONÁRIOS 
(³) 

MICRO < ou = 360 < = 30.000 < ou = 15 

PEQUENO > 360 < ou = 3.000 > 30.000< ou = 300.000 > 15 < ou = 50 

MÉDIO > 3.000 < ou = 15.000 > 300.000 < ou = 800.00 > 50 < ou = 200 

GRANDE > 15.000 < ou = 50.000 > 800.000 < ou 5.000.000 > 200 < ou = 600 

ESPECIAL > 50.000 > 5.000.000 > 600 

Observações: 
(1)  Considera-se a área total do empreendimento (construída e não construída) utilizada para circulação, 

estocagem, composição paisagística, etc. 
(2)  Considera-se investimento total: terreno, construções, máquinas e equipamentos, etc. 
(3)  Considera-se o número total de pessoas envolvidas no desenvolvimento das atividades (pessoal próprio 

e terceirizado). 



LEI COMPLEMENTAR Nº147 DE 07 DE AGOSTO DE 2014. 
Artigo 4º 
§ 3º A – Ressalvado o disposto nesta Lei Complementar, ficam 
reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à 
abertura, à inscrição, a registro, ao funcionamento, ao alvará, à 
licença, ao  cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e 
encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor 
individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e 
a demais contribuições relativas aos órgãos de registro, de 
licenciamento, sindicais, de regulamentação, de anotação de 
responsabilidade técnica, de vistoria e de fiscalização do exercício 
de profissões regulamentadas. 

LEI QUE ISENTA PAGAMENTO DE TAXAS PARA 
MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 



Planos, Projetos e Documentos necessários para o 
Licenciamento Ambiental: 
ü Requerimento Padrão do empreendedor ou representante legal; 
ü Comprovante de recolhimento da taxa de licenciamento 

ambiental; 
ü Documento do imóvel autenticado em cartório; 
ü   Documento da empresa: CNPJ, RG e CPF do representante 

legal, Inscrição Estadual, Registro da empresa na junta 
comercial; 

ü Alvará Municipal de localização e funcionamento ou licença de 
localização; 

ü Conta de água ou Declaração de possibilidade de Esgotamento; 
ü Projeto de esgotamento sanitário, caso o DPE não der a 

possibilidade; 

DOCUMENTAÇÃO NECESSARIA PARA O LICENCIAMENTO 



ü  Plano de Controle Ambiental – PCA; 
ü Declaração de coleta de resíduos sólidos pela SMSU; 
ü  Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS; 
ü  Anotação de Responsabilidade Técnico – ART; 
ü  Publicações das licenças no Diário Oficial de Mato 

Grosso e em jornal de local, de circulação diária; 
ü  Alvará do corpo de bombeiro; 
ü Mapa de localização do empreendimento. 

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O LICENCIAMENTO 



}  “Esgoto é um termo usado para caracterizar os 
despejos provenientes dos diversos usos da 
água, como o domestico, comercial, industrial, 
agrícola, em estabelecimentos públicos e 
privados” (SPERLING 1996, pág.10). 



}  Devido fatores como escassez da água, e preço alto 
desse bem ambiental e a grande quantidade de 
efluentes gerados, tornam-se cada dia mais a 
necessário o tratamento adequado para que os 
efluentes possam ser lançados num corpo receptor ou a 
sua reutilização. 

}   Um sistema de esgotamento sanitário é definido pelo o 
conjunto de obras e instalações destinadas a realizar 
coleta, afastamento, tratamento e disposição final dos 
esgotos domésticos, permitindo o condicionamento 
sanitário adequado das aguas servidas, geradas 
comunidade (Leme 2010, pág. 29). 



}  NBR 7229/1993: Áreas desprovidas de rede pública coletora de esgotos; - Como 
alternativa de tratamento de esgotos em áreas providas de rede coletora local; - 
Quando da utilização de redes coletoras com diâmetro e/ou declividades reduzidos 

}  NBR 13929/1997: Esta Norma tem por objetivo oferecer alternativas de 
procedimentos técnicos para o projeto, construção e operação de unidades de 
tratamento complementar e disposição final dos efluentes líquidos de tanque séptico, 
dentro do sistema de tanque séptico para o tratamento local de esgotos 

}  Resolução Conama 357/2005:   
 
   Alterada pela Resolução 410/2009 e pela 430/2011  
 
}  “Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e 

diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem 
como estabelece as condições e padrões de lançamento 
de efluentes, e dá outras providências”. 

    
    



















}  Reuso de água Segundo METCALF; EDDY (2003, 
pág. 76) o reuso de água é uma forma 
importante de recuperar os efluentes e ser 
possível a sua reutilização e aplicação de forma 
menos exigente. Dessa forma, o ciclo hídrico tem 
sua escala diminuída em favor do balanço 
energético e pode ocorrer de forma direta ou 
indireta. Pode-se classificar a reutilização da 
água como direta ou indireta, a partir de ações 
planejadas ou não, de acordo com a organização 
mundial da saúde (Mancuso e Santos, 2003).  
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