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INTRODUÇÃO

 A propriedade rural possui três formas de 
destinação: Área de Preservação Permanente 
(APP), Reserva Legal (RL) e Áreas de Uso Agro-
pecuário. As limitações impostas a essas áreas 
não esvaziam seu conteúdo econômico. Ao con-
trário, potencializam seu uso, pois essas modali-
dades coexistem em todos os níveis de proteção 
dos recursos naturais na propriedade rural, nos 
quais a atividade humana é regulada de forma 
distinta. O uso dessas áreas é distinto porque o 
poder dominial do titular do imóvel sobre os bens 
ambientais apresenta características próprias, 
conforme definições normativas, cumprindo 
diferentes objetivos econômicos e ambientais 
(BENATTI, 2005, p. 213). 
 No trabalho, ora apresentado, temos como 
objetivo detalhar as regras de cumprimento da 
legislação federal e estadual do Mato Grosso, no 
que diz respeito à cobertura vegetal da proprie-
dade, especificando as leis que regem a Reserva 
Legal, Área de Preservação Permanente, des-
matamento e uso controlado do fogo. Para isso 
dividimos o texto em 6 partes.
 A primeira parte apresenta a legislação da 
Reserva Legal, seu tamanho, como fazer a aver-
bação e de que forma a legislação permite recom-
por ou compensar uma floresta que foi desmatada. 
O segundo bloco apresenta a legislação sobre as 
Áreas de Preservação Permanente – APPs.  
 A terceira parte trata da autorização para 
o desmatamento, seus requisitos e condições. A 
quarta trata da queimada em propriedades rurais, 
identificando as proibições para o uso do fogo, as 
condições e os procedimentos para obtenção de 
licença para queima controlada.
 Em seguida, abordamos as infrações am-
bientais previstas pela legislação, mostrando as 
penas e os valores de multa que podem ser apli-
cados por seu descumprimento. Por fim, na sexta 
e última parte, tratamos do licenciamento ambien-
tal, apresentando a sua importância, os requisitos, 
procedimentos e condições para obtenção da li-
cença ambiental.

 Sabemos que há muitas dificuldades para 
o cumprimento das leis no Brasil e que, muitas 
vezes, essas dificuldades estão ligadas aos pro-
cessos burocráticos exigidos pelos órgãos am-
bientais para a regularização ou o licenciamento 
das propriedades rurais. No sentido de auxiliar o 
produtor é que, nesse fascículo, mostramos as 
regras de cumprimento da legislação sobre a 
manutenção de florestas dentro da propriedade 
rural no Estado do Mato Grosso, esclarecendo, 
por exemplo, porque em alguns locais não po-
demos plantar ou criar animais, relacionando os 
problemas que essas atividades causam ao meio 
ambiente.
 Dessa forma, nosso objetivo é ajudar o 
produtor a conhecer a legislação ambiental para 
garantir a conservação ambiental e a preserva-
ção dos recursos hídricos das áreas de sua 
propriedade.
 Até o fechamento da edição desse materi-
al, não tivemos conhecimento de nova regulamen-
tação por parte da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente – Governo de Mato Grosso (SEMA-MT) 
sobre os procedimentos aqui explicitados.

PROPRIEDADE RURAL – web
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 No Estado do Mato Grosso, ao se pensar 
em Reserva Legal, deve-se considerar a existên-
cia de vários biomas: a Amazônia, o Cerrado e o 
Pantanal. Essa diversidade de tipologias ecos-
sistêmicas leva ao desenvolvimento de algumas 
áreas definidas como “áreas de transição”.
 Essas áreas são as regiões onde pode 
ser identificado mais de um bioma, ainda que um 
prevaleça sobre o outro. Essa multiplicidade de 

1. Definição

 A Reserva Legal encontra-se definida 
no Código Florestal Brasileiro – Lei Federal nº. 
4.771/65, com as alterações promovidas pela Me-
dida Provisória 2166-67/01. É a área localizada no 
interior de uma propriedade ou posse rural, excetu-
ada a de preservação permanente, necessária ao 
uso sustentável dos recursos naturais, à conserva-
ção e à reabilitação dos processos ecológicos, à 
conservação da biodiversidade e ao abrigo e pro-
teção de fauna e flora nativas – Art. 1º, §2º, III do 
Código Florestal.
 Nas áreas de Reserva Legal é proibido o 
corte e a derrubada de todas as árvores ou de 
parte delas sem a autorização do órgão ambien-
tal. A exploração florestal pode ocorrer na Reserva 
Legal, com base em um plano de manejo.
 Da mesma forma, a utilização pelo produ-
tor rural de toda a sua propriedade, com finalida-
de agropecuária, caracteriza situação contrária à 
legislação, quando não existe área de Reserva 
Legal definida ou compensada nas formas e pos-
sibilidades previstas.

PROPRIEDADE COM 20% DA ÁREA DESMATADA DE ACORDO 
COM A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL VIGENTE PARA A AMAZÔNIA

BIOMAS DO ESTADO DO MATO GROSSO
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 1 A proposta de redução para fins de recomposição da reserva legal depende do aval do CONAMA, do Ministério do Meio Ambiente e do Minis-
tério da Agricultura Pecuária e Abastecimento.
2 A referida lei regulamenta o art. 225, §1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
da Natureza (SNUC).
3 Instrução Normativa promulgada pela SEMA-MT para regular os procedimentos técnicos e administrativos de licenciamento ambiental das 
propriedades rurais do Estado do Mato Grosso.

biomas influencia o dimensionamento da Reserva 
Legal, pois enquanto instrumento de promoção do 
uso sustentável dos recursos naturais, a área a 
ser preservada deve abranger todos os elementos 
naturais existentes e/ou predominantes em cada 
região.
 Outro fator importante que poderá in-
fluenciar o dimensionamento da Reserva Le-
gal é a realização do Zoneamento Ecológico 
Econômico – ZEE, conforme previsto pelo Có-
digo Florestal – art. 16, § 5º. O Governo do Es-
tado do Mato Grosso, a partir do ZEE1 , poderá 
reduzir, para fins de recomposição, a dimensão 
da Reserva Legal, na Amazônia Legal, para até 
cinqüenta por cento da propriedade.
 A existência da Reserva Legal é importante 
para a conservação do meio ambiente e para as 
funções que a natureza desempenha, como o 
abrigo e a proteção de animais e plantas nativas.

2. Localização da Reserva Legal

 A localização da área de Reserva Legal 
pode ser indicada pelo proprietário ou possuidor, 
mas deve ser previamente aprovada pelo órgão 
ambiental. Os critérios para a localização da 
Reserva Legal são vários e incluem a proximidade 
com áreas indígenas, unidades de conservação e/
ou com outras reservas legais.
 As zonas de amortecimento são áreas que 
circundam uma unidade de conservação e onde 
as atividades humanas estão sujeitas às normas 
e restrições específicas, objetivando minimizar os 
impactos negativos que tais atividades provocam 
na unidade protegida – art. 2º, inciso XVIII da Lei 
nº. 9.9852 , de 18 de julho de 2000.
 Uma vez localizada a área de Reserva Le-
gal da propriedade, sendo a mesma inferior aos 
limites permitidos, o proprietário pode solicitar a 
relocação da Reserva Legal existente, na mesma 
propriedade, desde que a área indicada constitua 
um ganho ambiental justificado, nos termos do art. 
25, parágrafo 1º da Instrução Normativa nº. 1, de 

06 de julho de 20073. No entanto, se ainda exis-
tir vegetação nativa na propriedade, ela deve ser 
incluída na área que será definida como Reserva 
Legal.
 Mesmo que o órgão ambiental autorize 
a relocação, caso seja constatado que houve 
a degradação da Reserva Legal anteriormente 
definida na propriedade, ou seja, quando a Reser-
va Legal não está de acordo com os percentuais 
que existiam anteriormente, a SEMA, através da 
Superintendência de Ações Descentralizadas 
(SUAD), encaminhará o processo para que seja 
lavrado o Auto de Infração - parágrafo 2º do artigo 
25 da IN nº. 1.
 Para a pessoa que tem a posse de um 
imóvel rural, pois nele mora e trabalha há muito 
tempo, mas não tem o título de propriedade, a 
área de Reserva Legal deve ser identificada no 
momento da solicitação da Licença Ambiental 
Única – LAU. A solicitação da LAU é feita através 
da assinatura de um Termo de Ajustamento de 
Conduta Ambiental para Locação de Reserva 
Legal em Área de Posse, e nesse documento, 
o posseiro compromete-se a manter a área de 
Reserva Legal devidamente localizada em seu 
imóvel, em conformidade com a Legislação Am-
biental em vigor.

3. Dimensões da Reserva Legal

 Em cada propriedade rural, deve existir 
um mínimo percentual de Reserva Legal que é 
determinado pelo Código Florestal Federal, e 
que deve ser respeitado, pois devemos obser-
var que, ao atender à sua função social, a pro-
priedade busca “uma fórmula de harmonia que 
tenta conciliar os interesses do indivíduo com os 
da sociedade toda, impedindo que o exercício do 
proprietário possa menosprezar o bem comum” 
(FARIAS, 2005 , p.51).



8

 Para o Estado do Mato Grosso, na parte 
que compreende a chamada Amazônia Legal, o 
Código Florestal – Lei Federal nº 4.771/65, com 
as alterações promovidas pela Medida Provisória 
2166-67/01 - determina que a Reserva Legal seja 
de 80% da área do imóvel rural em região coberta 
por florestas – incluídas as chamadas florestas 
de transição – e de 35% da área, nas regiões de 
cerrado4.
 Para dosar a extensão de terra corres-
pondente a cada bioma, a SEMA-MT, a partir 
da Instrução Normativa nº01, de 06 de julho de 
2007, determinou que, através de vistoria da 
área e em observância aos percentuais estipu-
lados pelo Código Florestal Federal, sejam emi-
tidos pareceres técnicos e realizadas vistorias 
para definir a distribuição das porcentagens, 
diante das diversas tipologias florestais identifi-
cadas.
 Deve-se considerar, no entanto, que a área 
de Reserva Legal pode ser inferior à área determi-
nada pelo Código Florestal Federal, entendendo-
se que, nos casos em que as percentagens legais 
forem alteradas, cabe ao proprietário adequar-se 
aos padrões exigidos5.

4. Averbação da Reserva Legal

 Após a escolha e aprovação pela SEMA-
MT da área destinada à implementação da Reser-
va Legal, a averbação ocorrerá de acordo com o 
Código Florestal Federal - Lei Nº. 4.771/65, artigo 
16, § 8º. A averbação é realizada no cartório de 
imóveis da cidade ou município onde reside o 
proprietário, na margem direita do documento de 
propriedade, definido como matrícula de imóvel, 
sendo que, de acordo com o §9º do Artigo 16 da 
Lei 4.771/65, tal averbação será gratuita para as 
pequenas propriedades ou posses rurais que fun-
cionam com caráter familiar, cabendo ao órgão 
público competente prestar apoio técnico e jurídi-
co, caso seja necessário.
 Uma vez definida e averbada a área da 
Reserva Legal, esta não pode ser mudada de lo-
cal, mesmo com a divisão de propriedade ou a sua 

4 No caso do cerrado, pelo menos 20% da área de reserva legal deve se encontrar na própria propriedade rural e os 15% restantes podem ser 
compensados em outra área rural, desde que localizada na mesma região. Entende-se por “mesma região” uma área que possua características 
semelhantes à área que se deseja compensar.
5 Artigo 22, Instrução Normativa nº. 1/SEMA-MT, de 06 de julho de 2007.

venda, cabendo apenas as exceções previstas no 
Código Florestal Federal ou quando for devida-
mente justificada e previamente aprovada a relo-
cação da área da Reserva Legal.
 Pode ocorrer, ainda, a necessidade 
de correção da área da Reserva Legal, pelas 
seguintes razões:
 A Reserva Legal da propriedade é insufi-
ciente para atender as exigências legais;
 A Reserva Legal, diante de alterações no 
percentual exigido por lei, passa a ser insuficiente 
para atender as exigências legais;
 A Reserva Legal, diante de alterações no 
percentual exigido por lei, continua sendo sufi-
ciente para atender as exigências legais, mas 
devendo obter novo termo de averbação com a 
adequação da percentagem de área de Reserva 
Legal que então passou a vigorar e ajustamento 
da percentagem de reserva legal remanescente 
na propriedade.
 Nesses casos, a recomendação feita pela 
SEMA-MT é que seja requerida, no órgão responsá-
vel, a retificação da área da Reserva Legal. A SEMA-
MT enviará um técnico habilitado para a análise e 
adequação da(s) propriedade(s) aos percentuais 
exigidos por lei. A identificação e adequação dos 
percentuais exigidos para retificação da averba-
ção da Reserva Legal, quando necessária, de-
penderá de formalização do ato pelo interessado.
 A retificação, segundo o § 2º do artigo 21 
da Instrução Normativa Nº 1/SEMA-MT, de 06 de 
julho de 2007, só não é exigida nos casos em que 
o proprietário ou possuidor rural tenha realizado a 
conversão de florestas ou vegetações nativas da 
região para o uso alternativo do solo, obedecendo 
as percentagens de Reserva Legal que vigoravam 
na época.

5. Recomposição

 Nos casos em que o proprietário do imóvel 
rural estiver com área de Reserva Legal inferior à 
área determinada por lei, ele pode, ao dar início ao 
processo de licenciamento da propriedade, indicar 
a forma escolhida para reconstituir a Reserva Le-
gal de sua propriedade.
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 A legislação permite fazer isso de várias 
formas, sendo uma delas a recomposição flores-
tal. A recomposição florestal se constitui no pro-
cesso de plantio das espécies nativas6, que se en-
contravam na área antes de sua degradação, para 
recuperar a parcela de Reserva Legal faltante na 
propriedade. 
 O procedimento adotado, para fins de re-
composição da Reserva Legal, depende da assi-
natura de um Termo de Ajustamento de Conduta 
Ambiental7 – TAC – para Recuperação de Áreas 
Degradadas, que é o instrumento através do qual 
o proprietário ou posseiro assume o compromisso 
de recuperar sua Reserva Legal.
 Com a assinatura desse documento, o 
responsável pela recuperação compromete-se a 
fazê-la no prazo estipulado. O não cumprimento 
do TAC fará com que a SEMA envie uma notifi-
cação informando sobre o arquivamento do pro-
cesso de licenciamento, o embargo das atividades 
desenvolvidas na área e a lavratura de Auto de 
Infração – Instrução Normativa SEMA nº. 01, de 
06 de julho de 2007.

6 Entende-se por “espécies nativas” o conjunto de espécies naturais que ocupavam a área destinada a Reserva Legal antes da degradação, 
devendo ser efetuado o plantio de tais espécies, não podendo ser substituídas por outras que não faziam parte da reserva, mas aceitando a 
substituição por espécies que compõem o mesmo bioma.
7 Para todas as subespécies de Termos de Ajustamento de Conduta – TAC ou Termo de Compromisso de Compensação – TCC, o prazo máximo 
para a apresentação no órgão competente é de 60 dias após o recebimento de advertência quanto a inadequação da área de Reserva Legal 
estabelecida na propriedade, sob pena de arquivamento do pedido de Licenciamento Ambiental, segundo o caput do artigo 34 da Instrução Nor-
mativa nº. 1/SEMA-MT, de 06 de julho de 2007.
8 A figura jurídica do TAC foi introduzida no § 6º, do inciso II, do artigo 5º da chamada Lei da Ação Civil Pública (Lei Federal nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985).

TAC – Termo de Ajustamento de Conduta

TAC é o instrumento destinado a adaptar 
a conduta dos interessados às exigências 
legais, mediante acordos, que terá eficácia 
de título executivo extrajudicial8. 

A RECUPERAÇÃO FLORESTAL PODE 
SER FEITA EM ATÉ 30 ANOS, SENDO 
10% DA ÁREA A SER RECUPERADA  
A CADA 3 ANOS

6. Compensação

 Uma outra forma de restituição da 
Reserva Legal de uma propriedade é a com-
pensação florestal. A compensação de área da 
Reserva Legal de uma propriedade pode ocor-
rer quando ela é insuficiente para atender aos 
padrões legais exigidos. No caso, permite-se 
ao proprietário a compensação da área de 
Reserva Legal em outro imóvel rural, sendo 
exigido o atendimento de alguns requisitos.
 O proprietário pode compensar a Reserva 
Legal por outra área equivalente em importância 
ecológica e extensão, desde que pertença ao mes-
mo ecossistema e esteja localizada na mesma mi-
crobacia. Ou seja, se sua propriedade se localizar 
em área de floresta amazônica, a compensação 
precisa ser em área de floresta amazônica. Se sua 
área se localizar em região de cerrado, a compen-
sação precisa ser feita em área de cerrado.
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9 Uma vez assinado o TAC para compensação de Reserva Legal Degradada, o proprietário tem 120 (cento e vinte) dias para apresentar o projeto 
de compensação ao órgão ambiental competente.

 Na impossibilidade de compensação da 
Reserva Legal dentro da mesma microbacia hidro-
gráfica, o proprietário deve fazer a compensação 
numa área mais próxima da propriedade em que a 
Reserva Legal é insuficiente, desde que na mes-
ma bacia hidrográfica e no mesmo Estado, aten-
dendo, quando houver, o Plano de Bacia Hidrográ-
fica.
 O importante é que, para fazer a compen-
sação, o proprietário precisa comprar um tamanho 
equivalente de área de floresta, ou vegetação nati-
va, ao que ele deveria ter na sua propriedade, mas 
respeitando o limite da Reserva Legal que essa 
outra propriedade também deverá possuir.
 A compensação pode ser efetuada através 
da adoção dos seguintes procedimentos:

Termo de Ajustamento de Conduta para 
Compensação de Reserva Legal Degradada9;

Termo de Compromisso de Compensação – 
TCC.
 Nos dois casos, ao assinar um dos termos, 
o proprietário compromete-se a compensar a área 
de Reserva Legal insuficiente em uma área de 
outro imóvel rural, com as mesmas características 
nativas que deveria ter na área em questão.
 A compensação da Reserva Legal também 
pode ser implementada mediante o arrendamento 
de uma área sob regime de servidão florestal ou 
de reserva legal. Nesse caso, após a anuência do 
órgão ambiental, a Reserva Legal deve ser averba-

da, à margem da inscrição da matrícula do imóvel 
rural, pelo cartório de imóveis da cidade ou municí-
pio do proprietário, sendo vedada a alteração da 
destinação dada à área de servidão, mesmo nos 
casos de transmissão da titularidade da proprie-
dade, desmembramento de parte da área ou na 
correção de limites territoriais do imóvel rural.

6. Reserva Legal em Regime de Condomínio

 Segundo o Código Florestal, poderá 
ser instituída Reserva Legal em regime de 
condomínio entre mais de uma propriedade, 
respeitado o percentual legal em relação a 
cada imóvel, mediante a aprovação do órgão 
ambiental estadual competente e as devidas 
averbações referentes a todos os imóveis 
envolvidos – Art. 16, § 11 da Lei Federal nº. 
4.771/65.
 Nesse caso, na análise do projeto com mais 
de uma matrícula de imóvel rural, para instituição de 
Reserva Legal em regime de condomínio, a SEMA 
– MT observará se todos os limites legais cabíveis a 
cada matrícula individualizada foram considerados. 
Nesse caso, a área de Reserva Legal deve incidir 
sobre todas as áreas dos interessados, e deve ser 
equivalente à soma de todas as áreas de Reserva 
Legal cabíveis a cada imóvel rural individualmente.

COMPENSAÇÃO
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10 Apesar da APP ser uma área de preservação como a Reserva Legal, elas se diferenciam, pois esta última – RL – pode ser objeto de exploração 
a partir de um Plano de Manejo Sustentável, enquanto que a primeira – APP - não poder ser objeto de nenhuma forma de exploração.

1. Definição

 Considera-se Área de Preservação Per-
manente – APP10 toda a faixa de terra, coberta 
por vegetação que exerce a função ambiental 
de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a 
estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo 
gênico de fauna e flora, tendo por finalidade a pro-
teção do solo e o bem estar das populações, nos 
limites definidos pela legislação – art. 1º, §2º, II do 
Código Florestal.
 No meio rural, a forma mais comum de 
APP encontrada são as áreas localizadas em en-
costas acentuadas, espaços caracterizados como 
Matas Ciliares ou ainda  áreas marginais aos rios, 
nascentes, córregos, etc. Nesse sentido, o artigo 
58 da Lei Complementar nº. 38, de 21 de novem-
bro de 1995, define como Área de Preservação 
Permanente, dentro do Estado do Mato Grosso, 
“as florestas e demais formas de vegetação” lo-
calizadas próximas a fontes hídricas.

2. Importância da APP

 As APP’s funcionam como verdadeiros 
componentes físicos e ecológicos de agroecos-
sistemas, proporcionando diversos benefícios, 
tais como (SKORUPA, 2003):
 Garantir a estabilidade do solo, evitando 
a sua erosão e deslizamentos para regiões mais 
baixas do terreno, como estradas ou cursos de 
água;
 Amortecer o impacto da água das chuvas 
no solo e sua compactação, pois um e outro – im-
pacto e compactação – diminuem a porosidade do 
terreno, prejudicando a absorção de água para ali-
mentar os lençóis freáticos;
 Evitar o processo de lixiviação, no qual 
partículas sólidas, poluentes e resíduos tóxicos 
podem ser levados para os cursos de água, pro-
vocando sua contaminação e assoreando-os;
 Evitar a escassez de água.

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – REGIÃO DO MATO GROSSO
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3. Localização

 As APP’s encontram-se localizadas em 
áreas importantes para manutenção de fontes 
hídricas e em áreas essenciais para a perpetu-
ação da vegetação e da biodiversidade na-
t iva da região, tais como:
 Ao longo dos rios; 
 Ao redor das lagoas ou reservatórios de 
água naturais ou artificiais;
 Ao redor das nascentes e nos olhos d’água;
 No topo dos morros, montes ou montanhas;
 Nas encostas.

4. Tamanhos da APP

 A relação entre a localização da APP e a 
dimensão do curso de água é importante, pois 
quanto maior a distância entre uma margem e 
outra de um rio, maior deve ser a extensão de 
vegetação nas suas margens. 
 A ordem de proporção da largura mínima 
da faixa marginal de APP e o tamanho dos cursos 
de água, desde o seu nível mais alto, ocorre na 
seguinte razão:
 Ao redor de lagoas, lagos, reservatórios 

11 Conforme definido pelo art. 58 da Lei Complementar Estadual nº. 38, de 21 de novembro de 1995.
12 Nas áreas de barragens hidrelétricas e de reservatórios artificiais, a ocupação e ação do homem na área é assegurada, mas sob a condição 
de que sejam adotadas medidas mitigadoras e a vedação da expansão da área originalmente ocupada, devendo o ocupante da área obter no 
órgão competente uma autorização específica garantindo sua permanência na área.
13 Mesmo que as nascentes intermitentes – nascentes que surgem em determinados períodos do ano, como períodos chuvosos, mas que não 
permanecem com o fim da estação – deve ser respeitada a colocação e preservação da APP.
14 Nesses casos, desde que possível, o proprietário que usufrui da área deverá pagar a recuperação de 50 metros contíguos, sendo os 50 metros 
restantes deixados para a sua recuperação natural - art. 58, §5º, da Lei Complementar Estadual nº. 38/1995.

naturais ou artificiais de água, represas hidrelé-
tricas12 ou de usos diversos; em faixa marginal, a 
largura mínima da APP é de 100 metros, em todos 
os casos;
 Nas nascentes13, nos olhos d’água, inde-
pendente da situação topográfica, nas veredas, 
nas cachoeiras ou quedas d’água, a APP deve 
possuir um raio de, no mínimo, 100 metros;
 No topo dos morros, montes e serras, a 
área deve ser determinada por um responsável 
técnico habilitado, bem como nas encostas ou 
partes destas com declive superior a 45º.
 Nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a 
APP deve ser definida a partir da linha de ruptura 
do relevo, em faixa nunca inferior a 100 metros 
em projeção horizontal. Nas áreas alagáveis do 
Pantanal Mato-Grossense, os limites são determi-
nados pelo CONSEMA.
 Segundo o art. 58, §3º, da Lei Complemen-
tar Estadual nº. 38/95, nas Áreas de Preservação 
Permanente dos reservatórios artificiais de bar-
ragens hidrelétricas, serão respeitadas as ocupa-
ções consolidadas, atendidas as recomendações 
técnicas para adoção de medidas mitigadoras14. 
No entanto, é proibida a expansão dessas áreas 
já ocupadas.

50m, para os cursos de água 
de até 50m de largura11;

100 metros, para os cursos de 
água de largura variando en-
tre 50 e 200 metros;

200 metros, para os cursos 
de água que possuam largura 
variando entre 200 e 600 
metros;

500 metros, para os cursos de 
água com largura superior a 
600 metros;

MATA CILIAR
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5. Uso da APP

 Como fica claro a partir do próprio signifi-
cado da expressão “Área de Preservação Per-
manente”, essas áreas são locais onde a ação 
antrópica não deve ocorrer, ou seja, não podem 
ser objeto de exploração econômica direta. Nesse 
sentido, o art. 59 da Lei Estadual Complementar 
nº. 38/95 também determina que “são proibidos, 
nas Áreas de Preservação Permanente, o depósi-
to de qualquer tipo de resíduos e o exercício de 
atividades que impliquem na remoção da cober-
tura vegetal”.
 Ações de intervenção em APP sempre de-
penderão de prévia autorização. Isso quer dizer 
que o proprietário só poderá fazer qualquer alte-
ração nessas áreas com a autorização prévia do 
órgão ambiental, sob pena de ser autuado por 
crime ambiental. 
 A Resolução do CONAMA nº 369/06 dis-
põe sobre os casos excepcionais, de utilidade 
pública, interesse social ou baixo impacto am-
biental, que possibilitam a intervenção ou su-
pressão de vegetação em APP.
 É vedada a intervenção em vegetação 
de APP localizadas em áreas de nascentes, de 
veredas, de manguezais e dunas originalmente 
providas de vegetação, salvo nos casos de utili-
dade pública e para o acesso de pessoas e ani-
mais para obtenção de água, quando não exija a 
supressão e não comprometa a regeneração e a 
manutenção, a longo prazo, da vegetação nativa 
– art. 4º, § 7º da Lei nº. 4.771/65.
 A autorização para intervenção ou su-
pressão de vegetação em APP de nascente, fica 
condicionada à outorga do direito de uso15 de re-
curso hídrico, conforme o disposto no art. 12 da 
Lei nº. 9.433, de 8 de janeiro de 1997.

Segundo a Resolução 369, são casos de utilidade pública:

a) As atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) As obras essenciais de infraestrutura destinadas aos 
serviços públicos de transporte, saneamento e energia;
c) As atividades de pesquisa e extração de substâncias minerais, 

outorgadas pela autoridade competente, exceto areia, argila, sai-
bro e cascalho;
d) A implantação de área verde pública em área urbana;
e) Pesquisa arqueológica;
f) Obras públicas para implantação de instalações necessárias 
à captação e condução de água e de efluentes tratados; e
g) Implantação de instalações necessárias à captação e con-
dução de água e de efluentes tratados para projetos privados 
de aqüicultura, obedecidos os critérios da Resolução.

 A autorização de intervenção ou supressão 
de vegetação em APP também depende de pro-
cedimento administrativo, com a comprovação pelo 
empreendedor do cumprimento integral das obriga-
ções definidas anteriormente para essas áreas e só 
pode ser autorizada nos casos de utilidade pública, 
interesse social e intervenção ou supressão de 
vegetação eventual e de baixo impacto ambiental, 
observados os parâmetros da Resolução 369.

Segundo a Resolução 369, são casos de interesse social:

a) As atividades imprescindíveis à proteção da integridade da 
vegetação nativa, tais como prevenção, combate e controle do 
fogo, controle da erosão, erradicação de invasoras e proteção 
de plantios com espécies nativas, de acordo com o estabele-
cido pelo órgão ambiental competente;
b) O manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, prati-
cado na pequena propriedade ou posse rural familiar, que não 
descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua recu-
peração, e não prejudique a função ecológica da área;
c) A regularização fundiária sustentável de área urbana;
d) As atividades de pesquisa e extração de areia, argila, saibro 
e cascalho, outorgadas pela autoridade competente.

 A intervenção ou supressão de vegetação 
em APP somente poderá ser autorizada quando 
for comprovado que:
 Não existe alternativa técnica e locacio-
nal para as obras, planos, atividades ou proje-
tos propostos;
 Serão atendidas as condições e padrões16 

aplicáveis aos corpos de água;
 A área de reserva legal foi averbada; e
 Não existe risco de agravamento de pro-
cessos como enchentes, erosão ou movimentos 
acidentais de massa rochosa.

15 Segundo a Lei nº. 9.433, estão sujeitos à outorga: a derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo 
final, inclusive abastecimento público, ou insumo de processo produtivo; a extração de água de aqüífero subterrâneo para consumo final ou 
insumo de processo produtivo; o lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos, tratados ou não, com o fim 
de sua diluição, transporte ou disposição final; o aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
16 A Resolução do Conama, nº 357/05, dispõe sobre a classificação dos corpos de água e estabelece diretrizes ambientais para o seu enquadra-
mento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes.
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Segundo a Resolução 369, considera-se intervenção ou 
supressão de vegetação, eventual e de baixo impacto 
ambiental em APP:

a) Abertura de pequenas vias de acesso interno e suas pon-
tes e pontilhões, quando necessárias à travessia de um curso 
de água, ou à retirada de produtos oriundos das atividades de 
manejo agroflorestal sustentável praticado na pequena pro-
priedade ou posse rural familiar;
b) Implantação de instalações necessárias à captação e con-
dução de água e efluentes tratados, desde que comprovada a 
outorga do direito de uso da água, quando couber;
c) Implantação de corredor de acesso de pessoas e animais 
para obtenção de água;
d) Implantação de trilhas para desenvolvimento de 
ecoturismo;
e) Construção de rampa de lançamento de barcos e pequeno 
ancoradouro;
f) Construção de moradia de agricultores familiares, rema-
nescentes de comunidades quilombolas e outras populações 
extrativistas e tradicionais em áreas rurais da região amazôni-
ca ou do Pantanal, onde o abastecimento de água se dê pelo 
esforço próprio dos moradores;
g) Construção e manutenção de cercas de divisa de proprie-
dades;
h) Pesquisa científica, desde que não interfira nas condições 
ecológicas da área, nem enseje qualquer tipo de exploração 
econômica direta, respeitados outros requisitos previstos na 
legislação aplicável;
i) Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistên-
cia e produção de mudas, como sementes, castanhas e fru-
tos, desde que eventual e respeitada a legislação específica 
a respeito do acesso a recursos genéticos;
j) Plantio de espécies nativas produtoras de frutos, sementes, 
castanhas e outros produtos vegetais em áreas alteradas, 
plantados junto ou de modo misto;
k) Outras ações ou atividades similares, reconhecidas como 
eventual e de baixo impacto ambiental pelo respectivo Con-
selho Estadual de Meio Ambiente de cada Estado.

6. Recuperação da APP

 As Áreas de Preservação Permanente 
podem vir a sofrer degradação ambiental devido 
à atividade realizada na propriedade, quando o 
responsável pela área não toma as devidas pre-
cauções para garantir a sua perpetuação.
 Normalmente, a degradação é verificada 
no momento em que é feito o pedido de LAU, 
quando é feita a análise e mapeamento da pro-
priedade para identificar a localização da área 
de Reserva Legal e da Área de Preservação 
Permanente.

17 Nesse sentido, ver Art. 34 da Instrução Normativa nº. 01/SEMA, promulgada em 06 de julho de 2007.
18 Nesse sentido, ver parágrafos do art. 34 da Instrução Normativa nº. 01/SEMA, promulgada em 06 de julho de 2007.

 Nesses casos, cabe ao proprietário, após 
análise de um técnico ambiental habilitado, apre-
sentar, obrigatoriamente, um Plano de Recupera-
ção de Área Degradada – PRAD, ou um Projeto 
de Compensação, formalizado através de Termo 
de Ajustamento de Conduta – TAC, ou Termo de 
Compromisso de Compensação – TCC17.
 Na análise elaborada pelo técnico am-
biental responsável, serão verificados os 
seguintes aspectos:
 O grau de antropização das APP’s;
 A existência ou não de apresentação de 
PRAD.
 Após a análise, sendo verificada a ne-
cessidade de recuperação da área degradada, o 
proprietário deverá apresentar o PRAD e assiná-
lo, comprometendo-se a cumprir, no prazo es-
tipulado, o Plano de Recuperação, submetendo 
o PRAD à aprovação do órgão ambiental compe-
tente. Se o responsável faltar com alguma de suas 
obrigações, ele estará sujeito a sofrer as seguintes 
sanções18:

1º Arquivamento do Pedido de LAU: A solicita-
ção feita pelo proprietário pode ser arquivada nas 
seguintes hipóteses:

 Quando o TAC ou TCC não é apresentado 
dentro do prazo de 60 dias, após a constatação da 
Degradação da APP e a emissão de advertência 
ao proprietário rural;
 Quando o proprietário se recusa a assinar 
o TAC ou TCC no momento de apresentá-lo para 
a aprovação da SEMA;
 Quando o proprietário, após a apresen-
tação, assinatura e aprovação do TAC ou TCC, 
acaba por não cumprí-lo no devido prazo, sendo 
notificado pelo órgão ambiental competente.

2º Lavratura de Auto de Infração – A.I.

3º Embargo da atividade desenvolvida na 
propriedade.
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1. A autorização de desmate

 Devido à preocupação existente com a 
prática do desmatamento, o Estado do Mato Gros-
so passou a exigir de todos os proprietários de ter-
ras que estiverem interessados em desmatar uma 
determinada área de suas propriedades, que so-
licitem previamente autorização à SEMA – MT.
 No período compreendido entre 2003-2004, 
só no Estado do Mato Grosso, foram desmatados 
12.000 Km² de terras de acordo com o Programa 
de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia – 
PRODES, um sistema de monitoramento por saté-
lite que pode detectar áreas de desflorestamento 
de mais de 6,5 hectares19.
 A intenção da Autorização de Desmate não 
é a de impedir o desenvolvimento de atividades 
econômicas pelo proprietário de terra, mas sim 
garantir que estas sejam feitas de forma racional, 
com orientação técnica e segundo os critérios da 
legislação.

2. Requisitos para obtenção da Autorização de 
Desmate

 A Autorização de Desmate encontra-se 
condicionada à obtenção da Licença Ambien-
tal Única – LAU20. Somente após a obtenção da 
Licença é que o proprietário poderá requerer à 
SEMA – MT a autorização para conversão e/ou 
exploração florestal de uma área.
 O desmatamento para conversão de uso 
do solo depende, segundo o Art. 56 do Decreto 
Estadual Nº.8.188/06, da:
 Elaboração de Plano de Exploração Flo-
restal – PEF; ou
 Concessão de Autorização de Desmata-
mento – AD, pela SEMA – MT.

Para que o proprietário possa solicitar a Autorização de 
Desmatamento, segundo o artigo 27 do Decreto Estadual 
nº. 8.188, devem ser respeitados os seguintes critérios:

a) Respeitar os Limites Máximos para a prática do desmata-
mento (1.000 hectares, segundo o artigo 42 da Instrução Nor-
mativa nº. 01/SEMA);
b) Localizar as Áreas de Reserva Legal e Preservação Per-
manente, para que elas não sejam objeto de desmatamento;

c) Verificar a existência de outras áreas anteriormente con-
vertidas e que se encontram abandonadas, sub-utilizadas ou 
utilizadas de forma inadequada;
d) A existência de espécies em extinção na área que se dese-
ja converter, devendo o proprietário aplicar medidas compen-
satórias e mitigatórias que assegurem a perpetuação das 
referidas espécies;
e) Não existir na área uma concentração maciça de castanheira 
(Bertholletia excelsa) e de seringueira (Hevea spp);
f) A proximidade com áreas indígenas, determinada através 
de um entorno de 10km da área de reserva indígena (arts. 65 
e 66 do Decreto Estadual nº. 8.188/06);
g) Não se tratar de planície alagável de Pantanal.

 Observados os critérios definidos para 
obtenção da Autorização de Desmate, se for o 
caso de PEF, o proprietário deve contratar por sua 
própria conta profissional técnico habilitado para 
a elaboração de um laudo da exploração florestal, 
tratando também da reposição florestal, quando 
for necessário.
 O PEF deverá ser submetido à aprova-
ção do órgão ambiental e será acompanhado dos 
seguintes documentos21:
 Requerimento Padrão integralmente preenchi-
do e com assinatura reconhecida;
 Cópia autenticada do CPF e Identidade;
 Comprovante de residência (exceto conta 
de telefone celular), devendo ser anexada decla-
ração do proprietário comprovando a moradia do 
indivíduo, quando o proprietário da residência não 
for o mesmo proprietário do imóvel rural;
 Identificação do Responsável Técnico pelo 
Plano, com anexação de cópia autenticada do 
CREA, do Certificado de Cadastro Técnico Estadual 
de Serviços e Consultorias Ambientais;
 Anotação de Responsabilidade Técnica – 
ART, declarando os serviços a serem prestados;
 Original e cópia do comprovante de paga-
mento da ART;
 Via da Guia de Pagamento de Taxas de 
Recolhimento e Taxas de Vistoria, acompanhado 
de originais e cópias;
 Cópia autenticada da LAU;
 Certidão autenticada de Inteiro Teor do 
Imóvel com menos de 90 dias da data de expe-
dição22, ou Escritura de Compra e Venda, caso a 
averbação de transferência ainda não tenha sido 
feita;

19 Fonte: www.sema.mt.gov.br. 
20 Nesse sentido, ver art. 21 da Lei Complementar nº. 233, de 21 de dezembro de 2005.
21 Nesse sentido, ver anexo II da Portaria SEMA nº. 99, de 20 de agosto de 2007.
22 Entenda-se que a certidão deve ter menos de 90 dias de emissão na data em que o documento for protocolado, e não que ao final do procedi-
mento a certidão deva ter menos de 90 dias.
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 Apresentação de cópia autenticada de 
certidão expedida pela FUNAI, quando a área es-
tiver localizada no entorno de Terras Indígenas;
 Carta de imagem analógica e digital do 
georreferenciamento da propriedade, contendo 
o detalhamento e dimensionamento de áreas 
degradadas, contendo também as coordenadas 
geográficas, bem como o mapa da área a ser ex-
plorada em formato Shape File;
 Croqui de Acesso – feito a partir da Sede 
do Município até a propriedade rural;
 PEF, o Inventário Florestal23, quadro geral 
de volume contendo relação das espécies, a sua 
freqüência, volume por classe de diâmetro e por 
unidade de amostra (facultado para o cerrado), 
quadro geral de volume por espécies comerciais/
ha/área/uso, elaborado de acordo com o roteiro da 
SEMA;
 CD contendo os dados constantes nos 
Anexos I, II e III, do Roteiro de Elaboração de 
Plano de Exploração Florestal da SEMA .

 Segundo os Artigos, 61, 78 e 80 do Decre-
to Estadual nº 8.188, há a possibilidade de ser dis-
pensada a AD para o exercício das atividades de 
limpeza de pastagem, quando estas estiverem in-
clusas na própria LAU. Na possibilidade da prática 
não estar descrita, o proprietário deverá solicitar 
ao órgão a autorização específica.
 No entanto, se a limpeza for feita em áreas 
próximas ao Pantanal e que não estejam situadas 
em áreas alagáveis, verificada a existência de um 
processo evoluído de regeneração natural no local, 
que envolva a retirada de material lenhoso ou ma-
deireiro, o proprietário deverá solicitar a autorização 
de desmatamento, juntamente com a apresentação 
de um PEF.
 Após o desmatamento da área convertida, 
deve ser apresentado à SEMA o laudo elaborado 
pelo técnico responsável, devendo ser observados 
os prazos dispostos no cronograma apresentado 
à SEMA através do PEF.
 Podem ocorrer casos especiais de con-
cessão de desmatamento, que ultrapassem 
o limite de 1.000 hectares determinados pela 

SEMA na Instrução Normativa nº. 01/2007, bem 
como o desmatamento que envolva áreas de 
grande importância para o equilíbrio ambiental 
de uma região. Os requisitos exigidos para es-
tes casos são24:
 Diagnóstico Ambiental – é exigido para a 
conversão de 10km² por ano, em propriedades 
rurais entre 50km² a 100km², mediante apresen-
tação de Termo de Referência, que deverá seguir 
o roteiro disposto no art. 21, § 5º, da Lei Comple-
mentar nº. 233/05, levando-se em consideração a 
área total do projeto proposto;
 Estudo de Impacto Ambiental e Relatório 
de Impacto Ambiental – EIA/RIMA – é exigido em 
propriedades rurais que possuem áreas superiores 
a 100km², em propriedades que convertam anual-
mente áreas superiores a 10km², ou em áreas que 
a SEMA considere como “sensíveis” a este tipo de 
prática, levando-se em consideração a área total 
do projeto proposto.

A Autorização de Desmatamento, quando aprovada, 
é disponibilizada no próprio site da SEMA (www.sema.
mt.gov.br), e segundo o Artigo 25 da Lei Complementar 
Estadual nº.233/05, deve conter os seguintes elementos:

a) Nome do interessado e do seu responsável técnico;
b) Município de localização da propriedade rural;
c) Dimensão da área da propriedade;
d) Imagem digitalizada da propriedade com coordenadas 
geográficas e a delimitação da ARL, APP e a área que se 
deseja converter/explorar;
e) Nomes dos agentes responsáveis pela análise dos pedidos.

3. Prazos para renovação da Autorização de 
Desmatamento

 Uma vez concedida a Autorização para 
Desmatamento, o proprietário deverá observar 
todos os critérios que são dispostos no Plano de 
Exploração Florestal – PEF, incluindo o crono-
grama para a execução do PEF. A duração da AD 
dependerá do cronograma proposto pelo respon-
sável técnico25, no entanto, deve-se respeitar os 
limites da vigência da LAU, ou seja, o prazo de du-
ração da AD não deve ser superior ao de vigência 
da LAU26.

23 É o levantamento das espécies nativas existentes na área, caracterizando a tipologia vegetal que predomina no local. Para as pequenas 
propriedades rurais - entre 51 e 150 hectares, de acordo com o art. 63 do Decreto Estadual nº. 8.188 - é facultada apresentação de inventário 
florestal, devendo a SEMA considerar o volume máximo de 15m³/ha da área a ser convertida.
24 Nesse sentido, ver art. 21 da Lei Complementar nº 233, de 21 de dezembro de 2005.
25 Nesse sentido, ver Art. 60 do Decreto Estadual nº 8.188, de 10 de outubro de 2006.
26 A LAU tem validade de, no mínimo, 8 anos para atividades de exploração vegetal e desmatamento e, no máximo, 10 anos para atividades 
agrícolas e agropecuárias, segundo o artigo 19 da Lei Complementar nº 38, de 21 de novembro de 1995.
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 O proprietário deverá requerer as suas 
renovações até 30 dias antes do vencimento de 
sua Licença e AD, devendo apresentar o respec-
tivo laudo, elaborado após o desmatamento, para 
comprovar o tamanho da área efetivamente con-
vertida, bem como solicitar, se for o caso, um novo 
PEF, que será submetido à aprovação do órgão 
ambiental. Para as AD, a vigência pode ser pror-
rogada em até 12 meses após seu vencimento27.
A renovação da AD pode não ser concedida – Ar-
tigos 67 e 73 do Decreto Estadual nº. 8.188/06 – 
quando for verificada:
 Existência de áreas subutilizadas;
 Constatação de que o titular da AD não 
cumpriu com a Legislação Ambiental vigente;
 Quando o proprietário não seguir os pro-
cedimentos que foram determinados através da 
PEF.

27 Nesse sentido, ver Art. 31 da Instrução Normativa nº 01, de 06 de julho de 2007, promulgada pela SEMA. 

4. Desmatamento em áreas de agricultura 
familiar

 No Mato Grosso são consideradas áreas 
de agricultura familiar as propriedades que pos-
suam, no máximo, 50 hectares de área, e que 
tenham por finalidade a agricultura familiar ou 
de subsistência – art. 71 do Decreto Estadual nº. 
8.188/06. Para atender a esse tipo de proprie-
dade, a SEMA disponibilizou em seu domínio – 
www.sema.mt.gov.br, um formulário simplificado 
a ser preenchido pelo proprietário que esteja in-
teressado em adquirir a licença.

DESMATAMENTO

Para esse tipo de propriedade, exigem-se os 
seguintes requisitos para a concessão da AD:
 Requerimento em formulário padroniza-
do, disponível no site da SEMA, que deverá ser 
preenchido com a assistência de responsável 
técnico de órgãos ou entidades de assistência 
técnica e extensão rural ou de entidades não-
governamentais representativas de produtores 
rurais cadastrados pela SEMA; 
 Prova de propriedade;
 Documento que comprove a averbação de 
área de Reserva Legal, quando for o caso;
 Mapa com as coordenadas geográficas 
dos vértices do perímetro da propriedade;
 Para o pequeno produtor, não é exigido 
o PEF, pois considera-se que a atividade desen-
volvida na área, por ser de característica familiar, 
possui um baixo potencial lesivo para o meio am-
biente.

5. Vistorias

 A SEMA, dentro de sua competência, pos-
sui poderes para fiscalizar e vistoriar as áreas 
quando for necessário. Para que uma AD possa 
ser concedida, existem muitos critérios a serem 
observados e levados em consideração no mo-
mento da escolha de uma área para solicitar a sua 
conversão, bem como para a emissão da AD.
 Em caso de dúvida quanto à observância 
dos critérios, a SEMA pode fazer vistorias tanto nas 
grandes propriedades, como nas propriedades de 
agricultura familiar e nos Assentamentos.
 As vistorias do órgão podem ocorrer nos 
seguintes casos:
 Nas pequenas propriedades, a vistoria 
pode ocorrer quando o órgão achar necessário;
 Para constatar o volume desmatado e 
compará-lo com o volume estipulado na PEF;
 Quando forem constatadas divergências 
quanto a tipologia vegetal nos Laudos Técnicos 
elaborados antes e depois do desmatamento;
 Na hipótese de verificação do não cumpri-
mento das leis ambientais;
 Para confirmação de laudo elaborado por 
técnico, assim como o PEF, além de diversas outras 
situações, que serão definidas pelo órgão.
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1. Queimada em propriedades rurais
 
 No âmbito federal, o Decreto nº. 2.661/98, 
regulamenta normas de precaução relativas ao 
emprego do fogo em práticas agropastoris e flo-
restais, condicionando a realização de queimadas 
à adoção de procedimentos específicos sobre a 
forma de Queima Controlada. Os procedimentos e 
proibições estabelecidos pelo Decreto nº. 2.661/98 
valem para todo o país.
 Considerando que a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente – SEMA tem a função de co-
ordenar, licenciar e monitorar as atividades de 
queima controlada, em 2005, a partir do Decreto 
nº. 6.958, o Estado de Mato Grosso criou um pro-
grama de prevenção e controle de queimadas e 
incêndios florestais.
São objetivos desse Programa:
 Identificar áreas de risco de ocorrência de 
incêndios florestais,  por meio de sistema de moni-
toramento e previsão climática;
 Controlar o uso do fogo, por meio de ações 
que disciplinem a autorizações de queimadas;
 Promover, através de campanhas edu-
cativas, mobilização social, conscientização e 
treinamento de produtores e comunidades rurais 
o entendimento sobre os riscos e atitudes a serem 
tomadas com relação aos incêndios florestais;
 Estruturar e implantar núcleos estraté-
gicos com capacidade institucional de oferecer 
uma resposta aos incêndios florestais de grandes 
proporções.

2. Condições para o uso de fogo

 O uso de fogo pode ser permitido em 
atividades agropastoris – agricultura, forma-
ção de pasto, queima de canaviais, queima de 
palhada  resultante de colheita mecanizada de 
sementes, etc. –, utilizando-se um processo de 
Queima Controlada.
 A Resolução SEMA nº. 01, de 21 de abril 
de 2006, ao estabelecer as condições para o em-
prego de fogo em práticas agropastoris, identifica 
quais são as práticas que têm permissão para o 
uso de fogo:

 A queima de cana-de-açúcar;
 A queima de culturas para controle fitossanitário; 
 A queima de restos de cultura.

 Assim, o processo de queima controla-
da pode ser utilizado como fator de produção e 
manejo em áreas de atividades agrícolas ou flo-
restais, ou com a finalidade de pesquisa científi-
ca e tecnológica. No entanto, a Autorização para 
Queima Controlada deve ser previamente obtida 
na SEMA. A solicitação é feita pelo próprio interes-
sado ou através de Entidade de Classe, Sindicato, 
Associação, Cooperativa, entre outros, ao qual ele 
seja filiado.
 A Queima Controlada é o uso do fogo em 
áreas com limites físicos previamente definidos, 
que depende de uma prévia autorização do órgão 
ambiental. Normalmente é solicitada para limpeza 
de área desmatada, para limpeza de pastagens e 
para limpeza de leiras em área mecanizada.

COMO DEVE SER FEITA A QUEIMADA
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QUEIMA DESCONTROLADA ENTRANDO NA MATA

3. Procedimento para a emissão da Autoriza-
ção para Queima Controlada

 Os procedimentos para emissão de licen-
ças de Queima Controlada foram definidos pela 
Portaria SEMA nº 109, de 27 de setembro de 2006. 
Para a emissão de licenças de queima controlada 
são cobradas taxas específicas pela SEMA.
 A Superintendência de Defesa Civil ficou 
responsável pela emissão da Autorização para 
Queima Controlada, sendo que os requerimentos 
são feitos em formulário próprio. As solicitações 
de Queima Controlada devem ser encaminhadas 
com antecedência mínima de 30 (trinta) dias para 
possibilitar a análise técnica do pedido.
 Os documentos necessários para solicitar 
a licença são:
 Comprovante de Propriedade ou de justa 
posse do imóvel;
 Cópia de Autorização de Desmatamento, 
quando legalmente exigida;
 Cópia da Licença Ambiental Única – LAU 
ou Termo de Compromisso;
 Cópia de documentos pessoais do propri-
etário, ou responsável pelo imóvel.

 Se o interessado não possuir a LAU ou a 
mesma estiver vencida, a condição para receber 
a licença é que ele assine um Termo de Compro-
misso com a Subprocuradoria Geral de Defesa do 
Meio Ambiente.
 Para obter a autorização para a Quei-
ma Controlada, o interessado deverá, além de 
conhecer a área, definir os equipamentos e 
a mão-de-obra a serem utilizados. Para isso, 
precisa haver pessoas treinadas para atuar no 
local da operação, a fim de evitar a propaga-
ção do fogo fora dos limites estabelecidos.
 É obrigatório também que sejam comuni-
cados previamente todos os vizinhos, sobre a o lo-
cal, a data e hora onde será realizada a queima.
 Existe um procedimento diferente para 
a Queima Controlada em áreas acima de 500 
(quinhentos) hectares. Nesses casos, o requeri-
mento deverá ser acompanhado de um parecer 
técnico elaborado por um engenheiro florestal ou 
agrônomo. Para ser analisado, o parecer deve vir 
acompanhado da Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART do profissional contratado para o 
serviço.
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4. Queima comunitária

 A queima comunitária é utilizada por gru-
pos de agricultores de uma mesma comunidade 
que tenha por finalidade a produção, em regime 
de agricultura familiar, de atividades agrícolas, 
pastoris ou florestais. Esse tipo de situação tam-
bém é conhecido como Queima Solidária.
 A queima comunitária é realizada pelos 
produtores sob a forma de mutirão, ou de outra 
modalidade de interação, em áreas de diversas 
propriedades. Deve haver um grupo de no mínimo 
5 (cinco) agricultores para poder receber esse tipo 
de autorização. Mas nesse tipo de queima, o so-
matório das áreas a serem queimadas não poderá 
exceder 500ha (quinhentos hectares).

5. Proibições para o uso do fogo

 A SEMA pode suspender a Autorização 
para Queima Controlada quando entender que:
 Condições de segurança de vida, ambien-
tais ou meteorológicas são desfavoráveis;
 Interesse de segurança pública e social;
 Não forem atendidos os requisitos da le-
gislação.
 Existe um período do ano, que vai do dia 
15 de julho ao dia 15 de setembro em que a SEMA 
não autoriza o uso do fogo para limpeza e manejo 

de áreas. É proibido o uso do fogo também quan-
do for:
 Para fazer a queima pura e simples de res-
tos de madeira e resíduos florestais produzidos 
por serrarias e madeireiras, como forma de des-
carte desses materiais;
 Para a queima de material lenhoso, quando 
seu aproveitamento for economicamente viável.
 É proibido o uso de fogo próximo das linhas 
de transmissão e distribuição de energia elétrica. 
Nessas áreas deve existir uma faixa de segurança 
de pelo menos 15 metros.
 É proibido também que seja colocado fogo 
em áreas próximas de subestação de energia elé-
trica. O fogo deve ser colocado em áreas que es-
tejam, no mínimo, a 100 metros de distância des-
sas subestações.
 Ao redor de áreas próximas a estações de 
telecomunicações, o limite mínimo para a utiliza-
ção de fogo é de 25 metros. 
 A faixa de proteção ao redor das Unidades 
de Conservação, quando da utilização de fogo, é 
de 10 metros de largura e 15 metros de cada lado 
de rodovias estaduais, federais e de ferrovias.
 A utilização de fogo sem prévia autoriza-
ção também é crime. Segundo o Código Penal, 
aquele que causar incêndio, colocando em perigo 
a vida, a integridade física ou o patrimônio de ou-
trem pode ser penalizado com reclusão, de três a 
seis anos, além de ter que pagar multa.

COMO NÃO DEVE SER FEITA A QUEIMADA
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1. O que são infrações ambientais?

 O homem, ao exercer uma atividade 
econômica, pretende obter o máximo de uso pos-
sível através do aproveitamento dos instrumentos 
de trabalho que lhe são fornecidos para isso.
 Nesse sentido, o produtor rural, no desem-
penho de sua atividade, pode buscar o aproveita-
mento máximo da terra através do uso, provocando 
o desgaste da propriedade, a descaracterização 
do bioma nativo e a perda de espécies animais e 
vegetais que poderiam ser utilizadas em benefício 
da sociedade em geral.
 No Brasil, as práticas indiscriminadas de 
atividades econômicas, sem o respaldo estatal, 
passaram a ser consideradas infrações ambien-
tais, tendo sido editado todo um conjunto de nor-
mas, objetivando corrigi-las.
 Portanto, as infrações ambientais podem 
ser compreendidas enquanto toda a atividade hu-
mana exercida sobre o meio ambiente, que seja 
efetiva ou potencialmente danosa para este, na 
qual há a inobservância de qualquer uma das re-
gras ambientais que estejam em vigor por parte do 
agente.

2. Quais são as espécies de infrações?

 Para tratar dos crimes ambientais, foram 
definidos tipos de infrações e penalidades cabíveis. 
Dentre os regulamentos existentes, destacam-se 
a Lei nº.9.605, de 12 de fevereiro de 1998, que 
trata das sanções penais e administrativas apli-
cadas àqueles que, por inobservância ou inten-
cionalmente, agem em desacordo com as leis 
ambientais municipais, estaduais e federais; e o 
Decreto Federal nº.6.514, de 22 de julho de 2008, 
que regulamenta as infrações administrativas e o 
processo administrativo para a apuração das infra-
ções ambientais.
 De fato, quando um proprietário comete 
uma ação ou omissão que desrespeite as nor-
mas ambientais de qualquer uma das esferas 
do Governo, a ação ou omissão passa a ser 
caracterizada como infração ambiental. A in-
fração, uma vez concretizada, recai sobre a 
pessoa que a cometeu, como segue:
 Infração Administrativa Ambiental: Segun-
do o Artigo 2º do Decreto Federal nº. 6.514, 

ocorre infração administrativa quando o propri-
etário comete uma ação ou se omite, de modo 
que venha a violar as regras jurídicas exis-
tentes para o uso, gozo, promoção, proteção e 
recuperação do meio ambiente.
 Infração Penal Ambiental: Possui a mesma 
característica da infração administrativa, que é a 
violação de regras jurídicas para o bom uso dos 
recursos do meio ambiente. Porém, neste caso, o 
proprietário passa a responder penalmente pelos 
“crimes ambientais”, como dispõe o Art. 2º. da Lei 
federal nº.9.605.
 Infração Civil Ambiental: Existem infra-
ções ambientais que podem provocar danos de 

grandes proporções, capazes de prejudicar, além 
do meio ambiente, a sociedade que reside nas 
proximidades do local. Nesses casos, ocorrem as 
infrações civis, dispostas nos Artigos 186 e 187 do 
Código Civil Brasileiro, que determinam que o ilíci-
to civil ocorre quando uma pessoa, por qualquer 
razão, provocar danos a outras pessoas, ou quan-
do, sendo titular de um direito, excede os limites 
impostos para o seu exercício, podendo sofrer a 
ação civil pública de responsabilidade por danos 
ao meio-ambiente, como prevê o Art. 1º. da Lei 
Federal nº. 7.347, de 24 de julho de 1985.
 Vale reforçar que quando um proprietário 
comete uma infração, ela geralmente recai sobre 
as três modalidades acima indicadas. Portanto, o 
infrator está sujeito a sofrer penalidades tanto na 
esfera administrativa quanto na penal e civil.
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3. Sanções administrativas

 Quando a ação ou omissão do proprietário 
é caracterizada nos moldes da infração adminis-
trativa, através da lavratura do Auto de Infração, 
ele pode sofrer as seguintes punições28:
a) aplicação de advertência: a advertência é apli-
cada no momento em que o funcionário do órgão 
ambiental competente lavra um Auto de Infração. 
Ainda que esta sanção não exclua a possibilidade 
de aplicação de outras punições, ela só pode ser 
aplicada nos seguintes casos:
 A Infração ser identificada como de peque-
no potencial lesivo, sobre o qual cabe uma multa 
de R$ 1.000,00 (Um mil reais), no máximo;
 O proprietário não ter respondido por infra-
ções administrativas em um período inferior a três 
anos, contados a partir do julgamento e da defesa 
da punição anterior;
 Constatada a identificação de irregulari-
dades na atividade desenvolvida pelo proprietário, 
a advertência aplicada estabelece um prazo para 
que as irregularidades sejam corrigidas.
b) aplicação de multa: as multas podem ser apli-
cadas em todos os atos considerados infratores, 
independente do tipo de ato e do dano causado 
(com exceção dos danos que podem ser objetos 
de advertência). As multas podem ser simples ou 
diárias e devem levar em consideração a gravi-
dade do fato, os antecedentes do infrator e a sua 
situação econômica29.
 Multa Simples: é aplicável nos casos em 
que a infração ambiental não se prolongue no 
tempo, por exemplo, a derrubada de vegetação 
nativa em áreas protegidas. Adota-se como base 
para o cálculo do valor a unidade de medida cabível 
para cada situação, sendo que os valores a serem 
aplicados devem estar compreendidos entre o míni-
mo de R$ 50,00 (Cinqüenta reais) e o máximo de R$ 
50.000.000,00 (Cinqüenta milhões de reais).
 Multa Diária: é aplicável nos casos em que 
a infração se prolonga no tempo, por exemplo, a 
queimada praticada sem autorização e que, fora 
de controle, destrua ilegalmente uma área para 
pastagem por um período de 10 dias. Adota-se 

como base para cálculo um valor de multa-dia 
que não deve ser inferior ao valor mínimo e nem 
10% superior ao valor máximo aplicáveis à multa 
simples.
c) Outras punições administrativas: dependendo 
da ação, além da aplicação de multa, o proprietário 
pode sofrer outras formas de punições administra-
tivas. É o caso de desmatamento ou queimada ir-
regulares em áreas de vegetação natural, situação 
em que há o embargo das atividades econômicas 
desenvolvidas, com exceção das atividades que 
possuam caráter de subsistência.
 Além das punições ambientais previstas 
pela Legislação Ambiental Federal, a Legislação 
Ambiental do Estado de Mato Grosso prevê outra 
forma de sanção aplicável àqueles que praticam 
atividades em desacordo com as leis ambientais:
 Arquivamento do Processo de Licencia-
mento Ambiental: de acordo com a Instrução Nor-
mativa nº.01, criada pela SEMA, o arquivamento 
pode ocorrer nos casos em que o proprietário se 
recuse a assinar o TAC e/ou TCC, ou não cumpra 
o que está previsto nos termos. Ou podem ser ar-
quivados no caso de processos de Licenciamento 
parados por mais de 06 meses, contados a partir 
da data de notificação do interessado, entre outras 
situações.
 

MAPA DO MATO GROSSO

28 Nesse sentido, ver Art. 3º do Decreto Federal nº. 6.514, de 22 de julho de 2008.
29 Nesse sentido, ver art. 4º do decreto Federal nº. 6.514, de 22 de julho de 2008.
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4. Sanções penais

 Para a aplicação das sanções no âmbito 
penal, leva-se em consideração a gravidade do 
fato, os motivos que levaram o infrator a praticá-lo, 
os seus antecedentes e a sua situação econômi-
ca. As penas aplicáveis vão desde o pagamento 
de multa à detenção ou reclusão do autor do fato. 
Algumas das infrações criminais ambientais estão 
listadas abaixo:
 Destruir ou danificar florestas de preser-
vação permanente, ainda que em formação, ou 
utilizá-las em desrespeito às normas de pro-
teção (art. 38): quem pratica este ato, pode ser 
penalizado com detenção de um a três anos, e/
ou pagamento de multa;
 Provocar incêndio em mata ou floresta (art. 
41): quando o autor, ao praticar uma queimada, da 
qual venha a perder o controle, provocar um incên-
dio, estará sujeito a receber a pena de reclusão, de 
dois a quatro anos e a pagar multa.
 Desmatar, explorar economicamente 
ou degradar florestas em terras devolutas ou 
de domínio público sem a devida autorização 
(Art.50-A): não se tratando de uma conduta 
que vise a subsistência do proprietário, a pena 
aplicável varia de dois a quatro anos, sendo au-
mentada de 1 ano a cada milhar de hectares des-
matado, quando a área explorada ilegalmente for 
superior a 1.000 hectares.

5. Conversão da multa simples administrativa

 Em alguns casos, a autoridade ambiental 
pode converter a multa simples em prestação de 
serviços de preservação, recuperação e melhoria 
da qualidade do meio ambiente conforme o Art. 72, 
§4º., da Lei Federal nº.9.605). Esta prática se dá 
através da assinatura do Termo de Compromisso 
com os seguintes efeitos para o interessado30:
 Execução de obras ou atividades de recu-
peração da área degradada por sua atividade;
 Implementação de obras ou atividades de 
recuperação de áreas degradadas em geral, para a 
melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente;

 Patrocínio ou execução de programas e 
de projetos ambientais desenvolvidos por en-
tidades públicas de proteção e conservação do 
meio ambiente;
 Manutenção de espaços públicos que 
tenham como objetivo a preservação do meio 
ambiente.
 Em todos os casos, o investimento na 
prestação de serviço nunca deve ser inferior, ou 
duas vezes superior ao valor da multa simples, 
devendo o proprietário, se for o caso, prestar mais 
de um serviço dentre os que foram destacados. 
Além disso, a pessoa que assina o Termo de Com-
promisso abre mão do direito de recorrer das de-
cisões proferidas no âmbito administrativo.
 

30 Nesse sentido, ver art. 140 do Decreto nº. 6.514, de 22 de julho de 2008.

PARA FAZER O DESMATAMENTO NA PROPRIEDADE É
PRECISO DE LICENÇA AMBIENTAL – Web
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1. Cadastro ambiental rural - CAR

 O Cadastro Ambiental Rural –CAR –, criado 
no Estado do Mato Grosso em 2008, corresponde 
a uma das etapas do processo de licenciamento 
ambiental de imóveis rurais. O CAR consiste no 
registro dos imóveis rurais na SEMA, com o obje-
tivo de monitorar as áreas rurais, observando se 
existem irregularidades nas atividades desenvolvi-
das, bem como identificando práticas de desmata-
mentos ilegais ou em desacordo com as normas.
 A Lei Complementar nº. 327, de 22 de 
agosto de 2008, criou o Programa de Legalização 
Ambiental Rural e disciplinou as novas etapas do 
processo de licenciamento ambiental de imóveis 
rurais, inclusive incorporando a obrigatoriedade 
do CAR.
 São obrigados a fazer o CAR todos os 
proprietários de terras que não possuem a LAU, 
pois esta se encontra condicionado ao cadastro. 
Os proprietários que já possuírem LAU ou o seu 
requerimento devidamente protocolado estão dis-
pensados de efetuar o CAR.

 Para efetuar o CAR, os interessados 
devem comparecer à SEMA, assistidos por um 
responsável técnico habilitado, juntamente com 
o recolhimento da ART – Anotação de Respon-
sabilidade Técnica, e apresentar os documen-
tos abaixo listados e exigidos pelo Art. 5º. da Lei 
Complementar n°. 327/08:
 Formulário com dados do imóvel rural – 
área da propriedade, APP, ARL, AUAS;
 Declaração de existência de eventual 
passivo de ARL e APP;
 Apresentação de imagem digitalizada 
do imóvel, indicando as suas coordenadas 
geográficas;
 Apresentação do Memorial Descritivo;
 Dados e qualificação do proprietário, 
juntamente com a apresentação de cópias au-
tenticadas de documento pessoais – CPF para 
pessoa física, procurador ou representante legal 
de pessoa jurídica, CNPJ para pessoa jurídica e 
documento de identidade, entre outros solicita-
dos pelo órgão;

PROPRIEDADE NO MATO GROSSO
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 Documentos pessoais do engenheiro 
responsável;
 Comprovante de posse e/ou certidão atu-
alizada da matrícula do imóvel, juntamente com o 
demonstrativo de cadastramento eletrônico;
 Instrumento de Compromisso Padrão, assi-
nado, propondo medidas a serem implementadas 
para sanar o passivo ambiental declarado e apre-
sentação do cronograma de execução, seguindo 
os moldes do roteiro disponibilizado pela SEMA.

 Quando o pedido para aquisição do CAR 
é protocolado, o proprietário deve suspender as 
atividades não-licenciadas que estavam sendo 
realizadas nas APP’s e que possam comprome-
ter a sua regeneração. Em contrapartida, a SEMA 
deve analisar de imediato a proposta apresenta-
da para recuperação das APP’s, efetuando a as-
sinatura do Termo de Ajustamento de Conduta se 
a proposta for aprovada.
 Uma vez emitido o CAR, ele não estará 
sujeito a renovação, pois se trata de um cadastro 
permanente, com efeito declaratório da situação 
atual do imóvel. Em caso de alteração, o mesmo 
deverá ser atualizado. Isso deve ocorrer todas as 
vezes que haja alguma alteração nas caracterís-
ticas do imóvel, sejam elas físicas (desmembra-
mento, relocação de ARL, etc.), legais (transfe-
rência de domínio, transmissão de posse, etc.) 
ou de utilização do imóvel (alteração do tipo de 
exploração, etc.).

2. Definição e importância do licenciamento

 O Licenciamento Ambiental é um instru-
mento da Política Nacional do Meio Ambiente, 
e tem como objetivo promover a preservação, a 
melhoria e a recuperação da qualidade de vida 
ambiental, fazendo com que todas as atividades 
socioeconômicas sejam desenvolvidas de acordo 
com critérios previamente definidos.
 No caso de atividades rurais, o Licencia-
mento Ambiental é um procedimento administra-
tivo para concessão do exercício legal de uma 
atividade econômica dentro das propriedades 
(imóveis rurais). Através do Licenciamento Am-
biental, espera-se que o proprietário desenvolva 

31 Nesse sentido, ver art. 17 da Lei Complementar nº. 38, de 21 de novembro de 1995.

o potencial produtivo, aproveitando ao máximo a 
terra, mas sem provocar grandes impactos para o 
meio ambiente, para si próprio e para a sociedade 
em geral.
 A Política Estadual do Meio Ambiente, ado-
tada a partir da promulgação da Lei Complemen-
tar nº. 38, de 21 de novembro de 1995, é o marco 
legal no Estado do Mato Grosso para disciplinar a 
implantação e funcionamento das atividades que 
utilizem recursos naturais e que sejam caracteri-
zadas como efetiva ou potencialmente nocivas ao 
meio ambiente31.

CORREDEIRA NO BIOMA AMAZÔNICO COM MATA CILIAR 
CONSERVADA – ESTADO DO PARÁ - Iterpa

RIO NA REGIÃO DO MATO GROSSO – Web
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3. Requisitos e procedimentos para obtenção 
da Licença Ambiental

 No Estado do Mato Grosso, a Lei Comple-
mentar nº. 38, estabelece e outorga atribuição à 
SEMA para formular, propor e executar a política 
estadual do meio ambiente e exercer o poder 
de polícia administrativa ambiental, através dos 
seguintes instrumentos:
a) Licenciamento ambiental das atividades utiliza-
doras dos recursos ambientais, efetiva ou poten-
cialmente poluidoras ou degradadoras do meio 
ambiente;
b) Fiscalização e aplicação das penalidades por 
infração à legislação de proteção ambiental;
c) Controle e monitoramento das atividades de ex-
ploração dos recursos minerais, hídricos, florestais 
e faunísticos;
d) Estudo, formulação e proposição de normas 
necessárias ao zoneamento ambiental;
e) Levantamento, organização e manutenção do 
cadastro estadual de atividades;
f) Monitoramento dos recursos ambientais estadu-
ais e das ações antrópicas sobre os mesmos;
g) Pesquisas e estudos técnicos que subsidiem o 
planejamento das atividades que envolvam a con-
servação e a preservação dos recursos ambien-
tais e o estabelecimento de critérios de exploração 
e manejo dos mesmos etc.

 Os procedimentos para o licenciamento es-
tão previstos na Instrução Normativa SEMA nº. 01, 
de 06 de julho de 2007. A Licença Ambiental, den-
tro da Política Estadual do Meio Ambiente, assim 
como definido pelo CONAMA, apresenta várias 
modalidades, dependendo da fase de desenvol-
vimento e do tipo de atividade que o interessado 
queira desenvolver:
 Licença Prévia – LP: é a licença conce-
dida na fase inicial de um empreendimento. Nela 
há a aprovação da localização e concepção da 
atividade, atestando possibilidade de implantação 
do projeto, além de estabelecer os pré-requisitos 
a serem atendidos nas fases seguintes;
 Licença de Instalação – LI: concedida na 
fase posterior à LP e que autoriza a instalação do 
empreendimento de acordo com os pré-requisitos 
determinados na fase inicial do projeto, incluindo 
as devidas medidas de controle ambiental e outras 
condicionantes;

 Licença de Operação – LO: é concedida 
após o cumprimento de todas as exigências pre-
vistas e preenchidas para a expedição da LI, per-
mitindo que seja dado início ao empreendimento, 
respeitando os termos previstos tanto na LP quan-
to na LI;
 Licença Ambiental Única – LAU: desen-
volvida a partir da Política Estadual do Meio Am-
biente do Mato Grosso, a licença é concedida com 
a finalidade de autorizar atividades de exploração 
florestal, desmatamento, agricultura e pecuária;
 Licença de Operação Provisória – LOP: 
também criada a partir da Política Estadual do 
Meio Ambiente, é uma licença concedida, em con-
dições específicas, para o desenvolvimento de 
empreendimentos, atividades, serviços, pesqui-
sas ou quaisquer outras práticas que possuam um 
caráter provisório.
 No caso de atividade rural, a licença exi-
gida para o exercício da atividade, como frisado 
acima, é a LAU. Na LAU constam as autorizações 
de todas as etapas definidas pela Licença Prévia 
(localização do empreendimento), pela Licença de 
Instalação (implantação do empreendimento) e Li-
cença de Operação (exercício do empreendimento).
 Para a obtenção da LAU, o interessado 
deve protocolar uma solicitação junto ao Órgão 
Ambiental, devendo anexar os seguintes docu-
mentos32:
 Requerimento Padrão modelo SEMA;
 Caracterização do empreendimento a ser 
desenvolvido na área;
 Comprovante de residência do proprietário 
(exceto contas de telefone celular);
 Guia de Recolhimento da SEMA devida-
mente quitada;
 Publicações do pedido de licença no Di-
ário Oficial e no Jornal Local, apresentando a 
página inteira das publicações originais, ambos 
contendo o nome do requerente, CPF ou CNPJ, 
nome e localização da propriedade e o objetivo 
da publicação;
 Cópia da ART devidamente quitada ou 
Certidão do Conselho de Classe do Responsável 
Técnico pelo Projeto;
 No caso do pedido ser apresentado por ou-
tra pessoa sem ser o interessado, o representante 
deve apresentar uma Procuração;
 Cópias do CPF e RG, no caso do interes-
sado ser pessoa particular;

32 Nesse sentido, ver Anexo II da Instrução Normativa nº. 01, de 06 de julho de 2007, promulgada pela SEMA.
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 Cópia do CNPJ, I.E., e cópias do RG e 
CPF do representante legal, devendo ainda ser 
apresentado o contrato social ou certidão simpli-
ficada emitida pela junta comercial, nos casos de 
empresa LTDA, ou a cópia da Ata da última As-
sembléia em que é definida a diretoria, quando se 
tratar de empresa S/A;
 Projeto Básico Ambiental para a LAU;
 Croqui do caminho de acesso à proprie-
dade;
 Carta imagem do imóvel, tanto no formato 
analógico quanto no digital;
 Certidão atualizada do imóvel ou compro-
misso de compra e Venda (ambos datados até 60 
dias antes da data do protocolo);
 Apresentação de Plano de Exploração 
Florestal (quando for solicitado a exploração da 
vegetação), Plano de Recuperação de Área 
Degradada (caso conste no laudo áreas degrada-
das), ambas com a ART devidamente quitada;
 Plano de Compensação de Reserva Legal, 
caso exista o interesse de permutar a ARL com 
áreas situadas em unidades de conservação.

4. Prazos de validade e condições de renovação

 A Licença Ambiental Única, uma vez con-
cedida, tem validade por um período, no mínimo, 
de 8 anos e, no máximo, de 10 anos33. Para as 
atividades pecuaristas, o prazo de validade da Li-
cença pode ser de até 10 anos, desde que não 
haja qualquer alteração na área da propriedade.
Uma vez concedida e com a proximidade da data 
de vencimento, a SEMA concede ao proprietário o 
direito de poder renovar a sua licença, caso seja 
de seu interesse. Se o proprietário quiser renovar 
a LAU, ele deve protocolar o pedido de renovação 
no órgão ambiental pelo menos 30 dias antes do 
vencimento.
 Ao requerer a renovação34, o proprietário 
deve apresentar novo projeto e novos mapas, in-
dicando as alterações ocorridas na área.
 Pode ocorrer a perda da LAU pelo proprie-
tário, seja pelo desgaste ou por outras razões. 
Quando isso ocorrer, o proprietário deverá reque-
rer a sua 2ª via, pagando as devidas custas admi-
nistrativas. Nesse documento, a validade para o 
exercício da atividade na área será a mesma da 
LAU original. 
33 Nesse sentido, ver artigo 19 da Lei Complementar nº. 38, de 21 de novembro de 1995, que trata da Política Estadual do Meio Ambiente.
34 Nesse sentido, ver artigos 31 e 32, da Instrução Normativa nº. 01, de 06 de julho de 2007, promulgada pela SEMA.

PLANTAÇÃO EM FAZENDA NA REGIÃO DO XINGU
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Anexo 1 – Licenciamento de Micro Propriedade Rural – Até 50 ha.

Anexo 1.1 – Roteiro para Licenciamento 

 1. Documentos Administrativos

 1.1. Requerimento Padrão modelo SEMA;
 1.2. Comprovante de residência do proprietário (Conta Água ou Luz);
 1.3. Cópia da certidão de inteiro teor atualizada (com validade de 60 dias) ou compromisso público ou   
 particular de compra e venda;
 1.4. Apresentar Procuração caso o requerente seja representado por terceiro;
 1.5. Caso o requerente seja pessoa física, apresentar cópia autenticada do RG e CPF;
 1.6. Todos os documentos (cópias) supracitados devem ser autenticados em cartório;
 1.7. Comprovante de recolhimento da taxa da LAU.

 2. Documentos Técnicos

	 2.1.	Apresentação	do	Formulário	específico	preenchido;
 2.2. Croqui detalhado da propriedade, apresentando polígno do perímetro com ARL, AEX, APP;
	 2.3.	Caso	a	dominialidade	da	propriedade	não	possua	um	título	definitivo	–	apresentar	documentos	
 conforme Código Ambiental Estadual;
	 2.4.	Coordenada	Geográfica	dos	vértices	do	perímetro	da	propriedade;
 2.5. Se houver desmate, apresentar	polígono	do	Desmate	com	Coordenadas	dos	Vértices.



43

Anexo 1.2 – CADASTRO PARA MICRO E PEQUENA PROPRIEDADE
1. IMÓVEL:
No REGISTRO: COMARCA: LIVRO: FOLHA: 
LIMITES:
Norte: Sul: Leste: Oeste:
Coord.	Geográficas	dos	vértices:

Área total do imóvel (ha): Área de Reserva Legal (ha): 

Área de Preservação Permanente (ha):                                    Área da solicitação (ha):                             
Área desmatada (ha):                                      Área remanescente (ha):                             
2.FINALIDADE DA EXPLORAÇÃO: 
Agricultura (ha): Pecuária (ha): Outros:

3. TIPOLOGIAS VEGETAIS DA PROPRIEDADE:

4. DECLARAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA FLORESTAL:
ESPÉCIE(s) (facultada a nomenclatura científica)                                                    VOLUME (m³/dz/st)

Madeira para serraria/lâmina 
Lenha para carvão. 
Lenha para outros fins.                                    
Outros produtos florestais/unidade. 
 
Rendimento Total 

NOTA:	Fica	facultada	a	identificação	por	espécie,	quando	se	tratar	de	exploração	de	lenha.
Obs.: Apresentar croqui anexo no Requerimento Padrão SEMA.

Declaro	para	os	devidos	fins,	que	as	informações	constantes	neste	documento	são	verdadeiras,	me	responsabilizando	
totalmente pelas mesmas.

Local e Data:
_______________________________________

ASSINATURA DO REQUERENTE
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Anexo 2 – Roteiro para elaboração de Licenciamento Ambiental Único em Propriedade Rural  – LAU

1 -  Informações Gerais
1.1 - Requerente / Elaborador e Executor
1.1.1 - Requerente (Nome, Endereço, RG, CPF e ou CNPJ se pessoa Jurídica)
1.1.2 - Elaborador (Nome, Endereço, RG, CPF, CREA e ART)
1.1.3 - Executor (Nome, Endereço, RG, CPF e ou CNPJ se pessoa Jurídica)

2 - Identificação da Propriedade e Aspectos Técnicos da Área
2.1 - Identificação da Propriedade
2.1.1 -Nome da Propriedade
2.1.2 -Localização da Propriedade (Região, Microrregião e Município)
2.1.3 -Proprietário (Nome, Endereço, RG, CPF e ou CNPJ se pessoa Jurídica)
2.1.4 -Documentos que comprovem a Propriedade de acordo com a legislação vigente.  
2.1.5	-Croqui	de	Acesso	(da	Sede	do	Município	até	a	propriedade)
2.1.6	-	Carta	Imagem	do	Imóvel	(Formato	Analógico	e	Digital,	conforme	roteiro	técnico	específico	COGEO).

2.2 - Aspectos Técnicos da Área
2.2.1	-	Quadro	de	Áreas	–	(conforme	roteiro	COGEO).

ÁREA NOMENCLATURA Nº. Mat. Nº. 
Mat.

Área da Propriedade Rural Total APRT
Área da Propriedade Rural por Matrícula APRM
Área da Matrícula AMR
Área de Reserva Legal ARL
Área Remanescente ARE
Área a ser Explorada pelo Projeto AEP
Área Explorada (já aberta) AEX
Área de Reserva Legal Compensada ARLC
Área de Reserva Legal Degradada ARLD
Área de Preservação Permanente APP
Área de Preservação Permanente Degradada APPD
Área de Preservação Permanente em Reserva Legal APPRL
Área de Preservação Permanente em Reserva Legal Compensada APPRLC
Área de Preservação Permanente em Área Aberta (já Explorada) APPAA
Área de Preservação Permanente em Área Remanescente APPAR
Área de Preservação Permanente em Área a ser Explorada pelo Projeto APPAE
Plano de Manejo Florestal Sustentável PMFS
Área com Reflorestamento AR
Área para Reforma e/ou Limpeza de Pastagem ARLP
Área para Queima Controlada AQC

3 - Caracterização do Meio Físico e Biótico
3.1 - Caracterização da Cobertura Vegetal da propriedade e da área do plano
3.2	-	Características	hidrográficas
3.3 - Caracterização do Relevo
3.4 - Caracterização do Clima
3.5 - Caracterização do solo e da capacidade do uso
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3.6 - Uso Atual do solo na propriedade
3.7 - Benfeitorias na propriedade
3.8 - Situação atual da(s) área(s) de preservação permanente (estado de conservação, localização, proximidades 
de bancos de sementes, etc.)
3.9-Situação da(s) área(s) de Reserva Legal 
4 - Conclusão e considerações finais.
4.1 - Sendo apenas LAU. 

OBS.: Caso tenha PEF e/ou PMFS, seguir Roteiros específicos.

Observações
1: Em caso de Vistoria realizada pela SEMA, a mesma devera ser acompanhada do Engenheiro Responsável 
Técnico,	que	deverá	localizar	“in loco” as amostras do inventário Florestal realizado. 

2: Os	procedimentos	 adotados	 nas	 atividades	 dos	 itens	 3,	 5	 e	 6,	 devem	 ser	 estabelecidos	 com	 justificativas	 e	
critérios	metodológicos	técnicos	e	estatísticos,	conhecidos	e	testados;	

3: A	SEMA	pode	a	qualquer	tempo	em	relação	a	qualquer	item	deste	documento	solicitar,	informações	complementares	
e detalhamentos que julgar necessários à correta análise do projeto; 

4: Nos projetos localizados e área de cerrado, os dados de volumetria de material lenhoso deverão ser estimados 
por amostragem simples, obedecendo a intensidade amostral ideal para a área do PEF;

5:	Todo	o	pedido	de	renovação	de	LAU	ou	PEF	deverá	ser	acompanhado	de	Laudo	Técnico	com	ART	do	Engenheiro	
responsável	técnico	com	meio	analógico	/	digital	mais	recente	(atualizado),	bem	como	as	respectivas	taxas.
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Anexo 3 – Roteiro Compensação de Reserva Legal Degradada

1 – Documentos Requisitados do Imóvel Oferecido para Compensação 
1.1	–	Requerimento	Padrão	do	Interessado	para	Compensação	de	ARLD
1.2		–	Certidão	de	Inteiro	Teor	da	Matrícula	da	área	ofertada
1.3	–	Certidão	de	Cadeia	Dominial	até	a	Origem	da	área	ofertada
1.4	–	Certidão	de	Inteiro	Teor	da	Matrícula	em	déficit
1.5	–	Certidão	de	Legitimidade	de	Origem	Emitida	pelo	INTERMAT	da	área	ofertada
1.6	–	Carta	Imagem	do	Imóvel	Ofertado
1.7	–	Planta	e	Memorial	Descritivo	do	Imóvel	Ofertado,	caso	seja	parte	de	Imóvel	maior
1.8	–	Comprovante	de	Pagamento	de	Taxa	de	Serviços	da	SEMA	(taxa	de	vistoria)
1.9	–	ART	do	Responsável	Técnico	Especifica	para	Compensação.

2 – Documentos Requisitados do Proprietário do Imóvel Oferecido para Compensação 
2.1 – Pessoa Física
2.1.1	–	Fotocópia	Legível	do	CPF
2.1.2	–	Fotocópia	Legível	do	Documento	de	Identidade
2.2 – Pessoa Jurídica 
2.2.1	–	Fotocópia	Legível	da	Ultima	Alteração	Contratual	ou	Certidão	Simplificada	Emitida	pela	Junta	Comercial	no	
caso de Ltda.
2.2.2	–	Fotocópia	Legível	da	ATA	da	última	Assembléia	no	caso	de	S/A
2.2.3	–	Representante	da	Empresa	
2.2.3.1	–	Fotocópia	Legível	do	CPF
2.2.3.2	–	Fotocópia	Legível	do	Documento	de	Identidade
2.3 – Para o caso do (a) Proprietário (a) estar representado (a) por Procurador:
2.3.1	–	Procuração	Pública
2.3.2	–	Fotocópia	Legível	do	CPF
2.3.3	–	Fotocópia	Legível	do	Documento	de	Identidade
2.4 – Compromisso de Disponibilidade do Imóvel para Compensação
3 – Área Ofertada para Alienação Gratuita ____________________________(ha)

4 – Número da Matrícula e RGI
___________________________________________________________________________________________

5 – Relatório sobre a ocupação

6 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA SIMPLIFICADA

6.1 – Solos (Admite-se Fonte Bibliográfica Oficial)

6.2 – Geomorfologia (Admite-se Fonte Bibliográfica Oficial)

6.3 – Vegetação Primitiva: Identificação e Quantificação (Admite-se Fonte Bibliográfica Oficial)
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Anexo 4 – Requerimento Padrão da SEMA
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Secretaria de Estado do Meio Ambiente
Superintendência de Gestão Florestal

FORMULÁRIO PARA SOLICITAÇÃO DO PRÓ-REGULARIZAÇÃO DE PROPRIEDADE RURAL

1. INFORMAÇÕES SOBRE O PROPONENTE DO PRÓ-REGULARIZAÇÃO

PESSOA FÍSICA
NOME:
ESTADO CIVIL: NACIONALIDADE:

CADASTRO DE PESSOA FÍSICA – CPF: PROFISSÃO:

ENDEREÇO RESIDENCIAL: BAIRRO:

MUNICÍPIO: FAX:

ESTADO: E-MAIL:

PESSOA JURÍDICA

NOME DA PROPRIEDADE:

CADASTRO DE PESSOA JURIDICA/CNPJ: 

ENDEREÇO DA PROPRIEDADE:

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:

MUNICÍPIO:

ESTADO:

TELEFONE/ FAX:

E-MAIL:

Anexo 5 – Formulário para Solicitação do Pró-Regularização de Propriedade Rural
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2. TIPO DE DEGRADAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO:

4. FORMAS DE COMPENSAÇÃO:

[   ] MEDIANTE RECOLHIMENTO AO FEMAN
[   ] MEDIANTE  PLANTIO OU CONDUÇÃO DA REGENERAÇÃO NATURAL DA ÁREA
[   ] MEDIANTE COMPENSAÇÃO POR OUTRA ÁREA NA MESMA MICROBACIA

_______________________________________ 
Assinatura do Proponente
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Anexo 6.1 – Roteiro para Elaboração de 
Plano de Exploração Florestal – PEF

1 – PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL

1.1	–	Justificativas	técnicas
1.2	–	Objetivos	da	exploração	florestal
1.3	–	Quadro	de	áreas	do	PEF/Matrícula

QUADRO 01 Nº da Matrícula
ÁREA  DO PEF POR TIPOLOGIA 

VEGETAL APP da AEP ÁREA LÍQUIDA 
DO PEF

FLORESTA
CERRADO

TOTAL

Observação:	Cada	matrícula	terá	um	quadro	específico	(Quadro	01,	Quadro	02,		Quadro	0N)
 

1.4	–	Metodologia	de	exploração	e	desmatamento
1.5	–	Cronograma	de	exploração
1.6	–	Destino	do	material	lenhoso	da	área	do	projeto

2 – INVENTÁRIO FLORESTAL

2.1 – Planejamento do Inventário Florestal
2.1.1	–	Recursos	humanos	e	materiais
2.1.2	–	Método	de	amostragem
2.1.3	–	Definição	dos	parâmetros	medidos	e	avaliados
2.1.4	–	Intensidade	ideal	de	amostragem
2.1.5	–	Tamanho	e	forma	das	unidades	amostrais
2.1.6	–	Cálculos	estatísticos	adotados	(facultado	para	cerrado)
2.1.7	–	Ficha	de	campo	de	cada	amostra	(facultado	para	cerrado)
2.1.8	–	Croqui	da	AEP,	localizando	as	amostras.

3 – RESULTADOS

3.1	–	Quadro	geral	de	volume	contendo	a	 relação	de	espécies,	 respectivas	 freqüências,	volumes	por	classe	de	
diâmetro	e	por	unidade	de	amostra	(facultado	para	cerrado).
3.2-Quadro	geral	de	volume	por	espécies	comerciais/ha/área/uso.	(Anexos)

4 – ANEXOS

Observações
1:	O	Engenheiro	Responsável	Técnico	deverá	demarcar	“in loco”	as	amostras	do	inventário	florestal	realizado.	Em	
caso	de	vistoria	realizada	pela	SEMA-MT,	a	mesma	poderá	ser	acompanhada	pelo	responsável	técnico.:

2:	Os	procedimentos	adotados	nas	atividades	dos	itens	1	e	2,	devem	ser	estabelecidos	com	justificativas	e	critérios	
metodológicos	técnicos	e	estatísticos,	conhecidos	e	testados;	

3:	 A	 SEMA-MT	 pode	 a	 qualquer	 tempo	 em	 relação	 a	 qualquer	 item	 deste	 documento	 solicitar,	 informações	
complementares e detalhamentos que julgar necessários a correta análise do projeto;

5: Nos projetos localizados em área de cerrado, os dados de volumetria de material lenhoso deverão ser estimados 
por amostragem obedecendo a intensidade ideal, prevista no Art. 63, II, do Decreto 8.188, de 10 de Outubro de 
2006;

6:  Os dados constantes nos Anexos I, II e III deverão ser impressos e disponibilizados via CD ou disquete. 

Anexo 6 – Plano de Exploração Florestal
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Anexo 6.2 – Volume Total de Madeira Aproveitável 

QUANTIFICAÇÃO DE MADEIRA EM TORAS SEM CASCA - Solicitada no PEF 
            ESPÉCIES FLORESTAIS DO PEF                                                       VOLUME (m3) POR
N NOME CIENTÍFICO NOME POPULAR / hectare / AEP líquida 
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
                      TOTAL de Volume Solicitado
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Anexo 6.3 – Volume Total de Lenha Aproveitável

 
QUANTIFICAÇÃO DE LENHA  - PEF

VOLUME POR HECTARE VOLUME DA  AEP Líquida VOLUME TOTAL SOLICITADO

0.000,0000 st/ha 0.000,0000 st 0.000,0000 st

OBSERVAÇÃO: Apresentar impressa em papel e em CD ou Disquete

Anexo 6.4 – Volume Total de Madeira Aproveitável por destino de beneficiamento

QUANTIFICAÇÃO DE MADEIRA EM TORAS SEM CASCA FINALIDADE:        Serraria

N
ESPÉCIES FLORESTAIS DO PEF VOLUME (m3) por

NOME  CIENTÍFICO NOME  POPULAR / hectare / AEP líquida
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

TOTAL de volume solicitado
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QUANTIFICAÇÃO DE MADEIRA EM TORAS SEM CASCA FINALIDADE:   Laminadora

N
ESPÉCIES FLORESTAIS DO PEF VOLUME (m3 ) por

NOME  CIENTÍFICO NOME  POPULAR / hectare / AEP líquida
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

TOTAL de volume solicitado

QUANTIFICAÇÃO DE MADEIRA EM TORAS SEM CASCA FINALIDADE:   Lapidação (lasca)

N
ESPÉCIES FLORESTAIS DO PEF VOLUME (m3) por

NOME  CIENTÍFICO NOME  POPULAR / hectare  / AEP líquida 
01
02
03
04
05

TOTAL de volume solicitado

OBSERVAÇÃO: Apresentar impressa em papel e em CD ou Disquete
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Roteiro Para Licenciamento de Micro Propriedade Rural – Até 50 ha.

3. Documentos Administrativos
3.1. Requerimento Padrão modelo SEMA;
3.2. Comprovante de residência do proprietário (Conta Água ou Luz);
3.3. Cópia da certidão de inteiro teor atualizada (com validade de 60 dias) ou compromisso público ou particular de 
compra e venda;
3.4. Apresentar Procuração caso o requerente seja representado por terceiro;
3.5. Caso o requerente seja pessoa física, apresentar cópia autenticada do RG e CPF;
3.6. Todos os documentos (cópias) supracitados devem ser autenticados em cartório; 
3.7. Comprovante de recolhimento da taxa da LAU.

4. Documentos Técnicos
4.1.	Apresentação	do	Formulário	específico	preenchido;
4.2. Croqui detalhado da propriedade, apresentando polígono do perímetro com ARL, AEX, APP;
4.3.	Caso	a	dominialidade	da	propriedade	não	possua	um	título	definitivo	–	apresentar	documentos	conforme	Código	
Ambiental Estadual;
4.4.	Coordenada	Geográfica	dos	vértices	do	perímetro	da	propriedade;
4.5.	Se	houver	desmate,	apresentar	polígono	do	Desmate	com	Coordenadas	dos	Vértices.

CADASTRO PARA MICRO E PEQUENA PROPRIEDADE
1. IMÓVEL:
No REGISTRO: COMARCA: LIVRO: FOLHA: 
LIMITES:
Norte: Sul: Leste: Oeste:
Coord. Geográficas dos vértices:

Área total do imóvel (ha): Área de Reserva Legal (ha): 

Área de Preservação Permanente (ha):                                    Área da solicitação (ha):                             
Área desmatada (ha):                                      Área remanescente (ha):                             
2.FINALIDADE DA EXPLORAÇÃO: 
Agricultura (ha): Pecuária (ha): Outros:

3. TIPOLOGIAS VEGETAIS DA PROPRIEDADE:

4. DECLARAÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA FLORESTAL:
ESPÉCIE(s) (facultada a nomenclatura científica)                                                    VOLUME (m³/dz/st)

Madeira para serraria/lâmina. 
Lenha para carvão. 
Lenha para outros fins.                                    
Outros produtos florestais/unidade. 
 
Rendimento Total 
NOTA:	Fica	facultada	a	identificação	por	espécie,	quando	se	tratar	de	exploração	de	lenha.
Obs:Apresentar croqui anexo no Requerimento Padrão SEMA.

Declaro	 para	 os	 devidos	 fins,	 que	 as	 informações	 constantes	 neste	 documento	 são	 verdadeiras,	 me	 responsabilizando	 totalmente	 pelas	
mesmas.

Local e Data:
 _______________________________________

ASSINATURA DO REQUERENTE
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Anexo 7 – ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD
(Plano de Recuperação de Área Degradada)

1 – Caracterização Atual da Área a ser Recuperada

1.1	–	 Imagens	 de	 satélite	 plotando	 a	 área	 a	 ser	 recuperada	 (no	 caso	 de	 LAU,	 vetorizar	 o	 PRAD	 no	Arquivo	
Digital);

1.2	–	Laudo	Técnico:	
Caracterização da Área a ser Recuperada (Citar os Agentes de Degradação, Situação Atual da Cobertura 
Vegetal	e	Espécies	Predominantes	Existentes);
Documentação	Fotográfica;

2 – Medidas de Proteção 

2.1	–	Manejo	do	Solo	(AEX)	no	entorno	da	Área	a	Ser	Recuperada;
2.2	–	Formas	de	Isolamento	da	Área	a	Ser	Recuperada;
2.3	–	Outras.

3 – Implantação do PRAD 

3.1 – Tamanho da área / Tipo de Área a Ser Recuperada
3.2 – Quantidade de Mudas a Serem Utilizadas
3.3 – Medida (s) de Revegetação Utilizada (s)
3.3.1 – ( ) Plantio de Mudas
3.3.2 – ( ) Semeadura
3.3.3 – ( ) Condução de Revegetação Natural
3.3.4 – Justificativa(s) da(s) Medida(s) Utilizada(s)
3.3.5 – Espécies de Mudas Utilizadas

NOME VULGAR NOME CIENTÍFICO GRUPO ECOLÓGICO INDICAÇÃO ECOLÓGICA

*    Grupo Ecológico = Estágio de Sucessão
** Indicação Ecológica = áreas encharcadas ou áreas com inundação temporárias ou áreas não-alagáveis

3.3.6 – Modelo de Revegetação Proposta (disposição das Mudas)

3.3.7 – Limpeza da Área e Preparo do Solo

3.3.8 – Técnica de Plantio 

Tipo de mudas utilizadas;
Adubação
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3.3.9 – Manutenção da Área em Recuperação

Tratos Fitosanitários (pragas e doenças)
Tratos Culturais
Prevenção de Incêndios 
Outros

3.4 – Outras Modalidades de Recuperação
Obs.:	Nos	Planos	em	que	o	responsável	técnico	propôs	o	método de regeneração natural, descrever um 
segundo	método	opcional	como	garantia	do	sucesso	da	recuperação.	

4 – Cronograma Físico anual

Ano 1 , __________
Atividades \ Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Apresentação dos Relatórios Técnicos 
de Acompanhamento

Ano n , __________
Atividades      \    mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Apresentação do Relatório Técnico de 
Acompanhamento
Obs.:	o	 tempo	mínimo	aceitável	para	recuperação	de	uma	área	é	de	cinco	anos	e	o	máximo	é	de	30	anos	(por	
LEI). 
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Roteiro Compensação de Reserva Legal Degradada

1 – Documentos Requisitados do Imóvel Oferecido para Compensação 
1.1	–	Requerimento	Padrão	do	Interessado	para	Compensação	de	ARLD;
1.2	–	Certidão	de	Inteiro	Teor	da	Matrícula	da	área	ofertada;
1.3	–	Certidão	de	Cadeia	Dominial	até	a	Origem	da	área	ofertada;
1.4	–	Certidão	de	Inteiro	Teor	da	Matrícula	em	déficit;
1.5	–	Certidão	de	Legitimidade	de	Origem	Emitida	pelo	INTERMAT	da	área	ofertada;
1.6	–	Carta	Imagem	do	Imóvel	Ofertado;
1.7	–	Planta	e	Memorial	Descritivo	do	Imóvel	Ofertado,	caso	seja	parte	de	Imóvel	maior;
1.8	–	Comprovante	de	Pagamento	de	Taxa	de	Serviços	da	SEMA	(taxa	de	vistoria);
1.9	–	ART	do	Responsável	Técnico	Especifica	para	Compensação.

2 – Documentos Requisitados do Proprietário do Imóvel Oferecido para Compensação
2.1 – Pessoa Física
2.1.1	–	Fotocópia	Legível	do	CPF;
2.1.2	–	Fotocópia	Legível	do	Documento	de	Identidade.
2.2 – Pessoa Jurídica                         
2.2.1	–	Fotocópia	Legível	da	Ultima	Alteração	Contratual	ou	Certidão	Simplificada	Emitida	pela	Junta	Comercial	
no caso de Ltda;
2.2.2	-	Fotocópia	Legível	da	ATA	da	última	Assembléia	no	caso	de	S/A;
2.2.3	–	Representante	da	Empresa;
2.2.3.1	–	Fotocópia	Legível	do	CPF;
2.2.3.2	–	Fotocópia	legível	do	Documento	de	Identidade.
2.3 – Para o caso do (a) Proprietário (a) estar representado (a) por Procurador:
2.3.1	–	Procuração	Pública;
2.3.2	–	Fotocópia	Legível	do	CPF;
2.3.3	–	Fotocópia	Legível	do	Documento	de	Identidade.
2.4 – Compromisso de Disponibilidade do Imóvel para Compensação

3 – Área Ofertada para Alienação Gratuita ____________________________(ha)

4 – Número da Matrícula e RGI
___________________________________________________________________________________________

5 – Relatório sobre a ocupação

6 – CARACTERIZAÇÃO FÍSICA SIMPLIFICADA

6.1 – Solos (Admite-se Fonte Bibliográfica Oficial)

6.2 – Geomorfologia (Admite-se Fonte Bibliográfica Oficial)

6.3 – Vegetação Primitiva: Identificação e Quantificação (Admite-se Fonte Bibliográfica Oficial)
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Anexo 8.1 – CRONOGRAMA DE SOLICITAÇÃO PARA QUEIMA CONTROLADA

1º - RETIRADA DO FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO PARA QUEIMA CONTROLADA NOS ESCRITÓRIOS DA 
SEMA OU INTERNET
2º - PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO E ENCAMINHAMENTO AOS ESCRITÓRIOS DA SEMA PARA 
AVALIAÇÃO, ACOMPANHADO DOS SEGUINTES DOCUMENTOS:

I	–	Comprovante	de	propriedade	ou	de	justa	posse	do	imóvel	onde	se	realizará	a	queima;
II	–	Cópia	da	autorização	de	desmatamento,	quando	legalmente	exigida;
III	–	Cópia	da	Licença	Ambiental	Única.
IV	–	Cópia	da	identidade	ou	documento	de	identificação

3º - RECOLHIMENTO DE TAXA

O DARF somente será emitido após a avaliação da documentação.

4º - EMISSÃO DA AUTORIZAÇÃO
.......................................................................................................................................................................................

OBSERVAÇÕES
•	 O	solicitante	que	não	possuir	a	Licença	Ambiental	Única	de	seu	empreendimento	ou	que	esteja	com	a	mesma	
vencida deverá celebrar Termo de Ajustamento de Conduta com a Sub-Procuradoria de Defesa do Meio Ambiente. 
Sendo que neste caso o processo deverá aguardar a assinatura do Termo.
•	 No	caso	em	que	a	solicitação	for	protocolada	em	unidades	do	interior,	a	mesma	deverá	ser	encaminhada	com	
os	documentos	previstos	à	Coordenadoria	de	Atendimento	a	Acidentes	Ambientais	–	CAAA/	SUDEC.	
•	 O	Formulário	para	o	Termo	de	Ajustamento	de	conduta	somente	será	retirado	na	sede	da	SEMA	em	Cuiabá.
•	 Para	a	autorização	de	queima	controlada	em	áreas	acima	de	500	ha	(quinhentos	hectares)	deverá	ser	apresentado	
um	 parecer	 técnico	 elaborado	 por	 engenheiro	 florestal	 ou	 agrônomo,	 acompanhado	 de	ART	 –	 Anotação	 de	
Responsabilidade	Técnica,	junto	ao	Conselho	Regional	de	Engenharia	e	Arquitetura	–	CREA.

TABELA DE REFERÊNCIA PARA CÁLCULO DA TAXA
Tipo de queima Até 13 ha Acima de 13 há

Cana de Açúcar e restos de cultura da colheita de 
sementes 0,5	UPF/MT 0,125	UPF/MT	por	ha	autorizado

Demais tipos de vegetação 1,0	UPF/MT 0,25	UPF/MT	por	ha	autorizado

CONTATOS

Fone: (65) 3624-2416
Abadio	José	da	Cunha	Junior	–	Maj	BM	
Coordenador de Atendimento a Acidentes Ambientais

Willian Gusmão
Jeferson de Oliveira Guassu
Benedito de Araújo Gomes
Leandro Oliveira  

Anexo 8 – Queimada Controlada
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À SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

Anexo 8.2 – SOLICITAÇÃO PARA QUEIMA CONTROLADA
AQC/CAAA(uso exclusivo 

da SUDEC)
Nº _____ / _____

IDENTIFICAÇÃO DO REQUERENTE/ PROPRIETÁRIO 

Nome:
CPF/ CNPJ: RG:

Endereço:

Cidade: Telefone:

Email:

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / PROPRIEDADE

Denominação:

Município:

Coordenadas Geográficas (sede ou entrada principal): S ____º ____’ ____”  e  W ____º _____’ _____”

Documento de Identificação (empreendimento/ propriedade): 

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO
Nome:
CPF: CREA nº:

Endereço:

Cidade: Telefone:

Email:

Solicito o emprego de fogo controlado para realização de queima de:

Resto de Cultura ....................................... ha Período de ___/___/___ à __/ ___ /___

Cana de Açúcar ......................................... ha Período de ___/___/___ à __/ ___ /___

Controle Fitossanitário ............................. ha Período de ___/___/___ à __/ ___ /___
Outros (especificar): 
__________________________________

ha
Período de ___/___/___ à __/ ___ /___

Área Total da queimada controlada ha Período de ___/___/___ à __/ ___ /___

* Obs.: O período é referente aos dias que se realizará a queima. Após vencimento será exigida nova 
autorização.

OBSERVAÇÕES
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CROQUI SOBRE A ÁREA NA QUAL SERÁ EMPREGADO O FOGO
(indicar estradas de acesso e propriedades vizinhas)

OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. Avisar os vizinhos com, no mínimo, 03 (três) dias de antecedência sobre o local, dia e hora previstos para a 
queimada;
2. Construir aceiros ao redor da área a ser queimada com largura que ofereça segurança.
3. Mobilizar equipe(s) de controle e combate a incêndios no local durante o período em que estiver realizando a 
queimada;
4. O comprovante de autorização para realização de queima controlada deverá permanecer no local;
5. Em caso de queima solidária deverá ser indicado um responsável;
6. O(s) proprietário(s) e responsável (is) são igualmente responsáveis pela execução da queima;
7.	 Todas	as	propriedades	envolvidas	na	queima	solidária	deverão	ser	identificadas	assim	como	seus	proprietários	
ou representantes;
8.	 A	 SEMA	 poderá	 suspender	 a	 realização	 da	 queima	 se	 as	 condições	 meteorológicas	 ou	 ambientais	 forem	
desfavoráveis;
9. A solicitação para autorização de queima controlada em área igual ou superior a 500 ha (quinhentos hectares) 
deverá	ser	realizada	por	responsável	técnico	com	a	devida	ART	do	CREA-MT.

DECLARAÇÃO

Declaro que todos os dados acima são verídicos e me comprometo a cumprir as disposições 
estabelecidas na legislação e no presente documento, responsabilizando-me pelos danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros na forma da lei.

_____________________,______de___________________ de_______
                                                                  Local / Data

___________________________________________
Assinatura do requerente

Com reconhecimento de firma
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À SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SUPERINTENDÊNCIA DE DEFESA CIVIL

                                                                                                                    

Anexo 8.3 – SOLICITAÇÃO PARA QUEIMA CONTROLADA SOLIDÁRIA
AQC/CAAA(uso exclusivo 

SUDEC)
Nº _____ / _____

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL

Nome:
CPF: CREA nº:

Endereço:

Cidade: Telefone:

Email:

Solicito emprego de fogo controlado para realização de queima solidária:

Resto de Cultura ..................................... ha Período de ___/___/___ à __/ ___ /___

Cana de Açúcar ......................................... ha Período de ___/___/___ à __/ ___ /___

Controle Fitossanitário ........................... ha Período de ___/___/___ à __/ ___ /___

Outros (especificar): _______________ ha Período de ___/___/___ à __/ ___ /___

Área Total da queimada controlada ha Período de ___/___/___ à __/ ___ /___

Obs.: O período é referente aos dias que se realizará a queima. Após vencimento será exigida nova 
autorização.

OBSERVAÇÕES

CROQUI SOBRE A ÁREA NA QUAL SERÁ EMPREGADO O FOGO
(indicar estradas de acesso e propriedades vizinhas)
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OBSERVAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
10. Avisar os vizinhos com, no mínimo, 03 (três) dias de antecedência sobre o local, dia e hora previstos para a 
queimada.
11. Construir aceiros ao redor da área a ser queimada com largura que ofereça segurança.
12. Mobilizar equipe(s) de controle e combate a incêndios no local durante o período em que estiver realizando a 
queimada.
13. O comprovante de autorização para realização de queima controlada deverá permanecer no local.
14. Em caso de solicitação para queima solidária, o Responsável deverá anexar os Formulários de Solicitação de 
Queima Controlada de todos os participantes.
15. O(s) proprietário(s) e responsável(is) são igualmente responsáveis  pela execução da queima.
16.	Todas	as	propriedades	envolvidas	na	queima	solidária	deverão	ser	identificadas	assim	como	seus	proprietários	
ou representantes.
17.	A	SEMA	 poderá	 suspender	 a	 realização	 da	 queima	 se	 as	 condições	meteorológicas	 ou	 ambientais	 forem	
desfavoráveis.
18. A solicitação para autorização de queima controlada em  área igual ou superior a 500 ha (quinhentos hectares), 
deverá	ser	realizada	por	responsável	técnico	com	a	devida	ART	do	CREA-MT.

DECLARAÇÃO

Declaro que todos os dados acima são verídicos e me comprometo a cumprir as disposições 
estabelecidas na legislação e no presente documento, responsabilizando-me pelos danos causados ao 
meio ambiente e a terceiros na forma da lei.

_____________________,______de___________________de_______
                                                                  Local / Data

___________________________________________
Assinatura do requerente

Com reconhecimento de firma
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Legislação
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1. LEI COMPLEMENTAR Nº. 38, DE 21 DE NOVEMBRO DE 1995
Autor:  Poder Executivo

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
tendo	em	vista	que	dispõe	o	Artigo	45	da	Constituição	Estadual,	aprova	
e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
Art. 1º Esta lei complementar, ressalvada a competência da União, 
institui o Código Ambiental do Estado de Mato Grosso e estabelece 
as bases normativas para a Política Estadual do Meio Ambiente, 
observados os seguintes princípios: 
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, 
considerando	 o	 meio	 ambiente	 como	 patrimônio	 público	 a	 ser	
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso 
coletivo; 
II  - recuperação do meio ambiente e gestão de recursos ambientais, 
bem como diretrizes para seu detalhamento em planos setoriais, de 
acompanhamento e avaliação; 
III - desenvolvimento e implementação de mecanismos que garantam 
a integração dos diversos organismos da ação setorial do Estado na 
consecução dos objetivos da política ambiental; 
IV - consideração da disponibilidade e limites dos recursos ambientais, 
em	face	do	desenvolvimento	e	dinâmica	demográfica	do	Estado;	
V - consideração do padrão na interação entre os recursos ambientais 
e	as	atividades	ocorrentes	no	território	com	aqueles	que	se	verificam	
em outras unidades geopolíticas; 
VI - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água, da fauna, 
da	flora	e	do	ar;	
VII	 -	desenvolvimento	científico	e	 tecnológico	através	de	 incentivos	
aos estudos e pesquisas de tecnologia orientadas para o uso racional 
e a proteção dos recursos ambientais; 
VIII - recuperação das áreas degradadas; 
IX - educação ambiental e conscientização da comunidade, 
objetivando capacitá-la para a participação na defesa do meio 
ambiente. 

 
CAPÍTULO II 

DO SISTEMA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 
Seção I 

Da Estrutura do Sistema
Art. 2º	O	Sistema	Estadual	do	Meio	Ambiente	tem	como	finalidade	
integrar os órgãos e instrumentos da Política Estadual do Meio 
Ambiente, sob a gestão da Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
- SEMA, sendo composto por: 
I - Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA; 
II - Conselho Estadual de Recursos Hídricos - CEHIDRO; 
III - órgãos ou entidades integrantes da Administração Pública 
Estadual, ou a ela vinculados, cujas atividades estejam associadas 
às de preservação da qualidade ou de disciplinamento do uso 
dos recursos ambientais, ou sejam responsáveis pela execução 
de programas ou projetos de incentivos governamentais, de 
financiamentos	 subsidiados	 ou	 de	 controle	 e	 fiscalização	 das	
atividades potencialmente degradadoras da qualidade ambiental; 
IV - órgãos ou entidades municipais responsáveis pelo controle 
e	 fiscalização	 dessas	 atividades,	 nas	 suas	 respectivas	 áreas	 de	
jurisdição.

Seção II 
Do Conselho Estadual do Meio Ambiente

Art. 3º O CONSEMA, órgão colegiado do Sistema Estadual de 
Meio	 Ambiente-SIMA,	 tem	 a	 finalidade	 de	 assessorar,	 avaliar	 e	
propor ao Governo do Estado de Mato Grosso diretrizes da Política 
Estadual	do	Meio	Ambiente,	bem	como	deliberar,	no	âmbito	de	sua	
competência,	 sobre	 normas	 e	 padrões	 compatíveis	 com	 o	 meio	
ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à qualidade de 
vida,	possuindo	as	seguintes	atribuições:	

I - participar da elaboração da Política Estadual do Meio Ambiente, 
inclusive mediante a proposição de normas e diretrizes que excedam 
ao seu nível de competência; 
II	 -	 aprovar	 normas	 definindo	 padrões	 de	 qualidade	 ambiental	 e	
de	emissões,	bem	como	as	 relativas	ao	uso	 racional	dos	 recursos	
ambientais; 
III - aprovar normas regulamentadoras, do ponto de vista da proteção 
ambiental e da saúde pública, da legislação relativa ao uso, transporte 
e comercialização de produtos tóxicos ou perigosos; 
IV - apreciar e deliberar sobre o licenciamento ambiental de projetos 
públicos ou privados que impliquem na realização do Estudo de 
Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental-
RIMA; 
V - deliberar sobre a dispensa do Estudo de Impacto Ambiental, para 
as atividades elencadas no Artigo 24, mediante recomendação da 
FEMA; 
VI - participar, obrigatoriamente, das audiências públicas convocadas 
para a apresentação de projetos e discussão do respectivo Relatório 
de Impacto Ambiental-RIMA, designando, para tanto, três de seus 
membros; 
VII - regulamentar a criação, implantação e administração de 
unidades de conservação nos espaços territoriais escolhidos para 
serem especialmente protegidos por seus atributos ambientais, 
espeleológicos ou paisagísticos; 
VIII - propor, quando julgar necessário, o tombamento de bens de 
valor cultural; 
IX	-	decidir,	como	última	instância	administrativa	em	grau	de	recurso,	
mediante	depósito	prévio,	sobre	as	penalidades	e	multas	 impostas	
por	 infrações	 administrativas	 ambientais,	 conforme	 dispuser	 o	
regulamento; 
X - apreciar mensalmente o balancete do Fundo Estadual do Meio 
Ambiente, bem como o balanço anual, apresentados pelo seu Diretor-
Executivo.  
XI - determinar, em grau de recursos, a perda ou restrição de 
benefícios	 fiscais	 concedidos	 pelo	 Poder	 Público	 estadual	 ou	
municipal, em caráter geral ou condicional, e a perda ou suspensão 
de	participação	 em	 linhas	 de	 financiamentos	 em	estabelecimentos	
oficiais	de	crédito	estaduais,	devendo	solicitar	ao	Conselho	Nacional	
do Meio Ambiente-CONAMA idênticas providências junto aos órgãos 
e	 entidades	 federais,	 quando	 comprovadamente	 se	 verificarem	
transgressões	das	normas	legais	vigentes;	
XII	-	opinar	sobre	o	licenciamento	ambiental	das	usinas	termelétricas	
ou	 hidrelétricas	 com	 capacidade	 acima	 de	 30MW,	 para	 o	 que,	
obrigatoriamente,	 será	 exigida	 a	 prévia	 elaboração	 de	 Estudo	 de	
Impacto	Ambiental–EIA	 e	 apresentação	 do	 respectivo	Relatório	 de	
Impacto	 Ambiental–RIMA,	 dependendo	 a	 validade	 da	 licença	 de	
aprovação	pela	Assembléia	Legislativa;
XIII - consultar, previamente, o órgão congênere do Estado de Mato 
Grosso	do	Sul,	toda	vez	que	a	matéria,	objeto	de	deliberação,	implicar	
em ação conjunta com aquela Unidade da Federação, objetivando a 
preservação do Pantanal Mato-grossense e seus recursos naturais; 
XIV -	solicitar	informações	de	órgãos	públicos	sobre	a	tramitação	de	
matérias,	planos	e	projetos	relacionados	com	o	meio	ambiente;	
XV -  estimular a criação dos Conselhos Municipais de Desenvolvimento 
e Meio Ambiente; e 
XVI - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno. 

Art. 4°  (VETADO): 
I -  Plenário; 
II  -  Secretaria-Geral; 
III - Juntas de Julgamento de Recursos; 
IV -		Comissões	Especiais.	  
§ 1º	Os	órgãos	e	instituições	representativas	do	Poder	Público	serão	
definidos	 através	 de	 decreto,	 desde	 que	 tenham	atuação	 em	uma	
das seguintes áreas: Meio Ambiente, Saúde, Agropecuária, Indústria, 
Mineração, Infra-Estrutura, Ensino Superior, Advocacia Pública e 
Ministério	Público.	
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§ 2º As entidades representativas da sociedade civil, na forma abaixo 
enumerada, indicarão seus representantes e respectivos suplentes, 
para mandato de 02 (dois) anos:
I - um representante do segmento produtivo da indústria;
II - um representante do segmento produtivo da agropecuária;
III	-	um	representante	do	segmento	produtivo	do	comércio;
IV - um representante da classe dos trabalhadores rurais;
V - um representante da classe dos trabalhadores da indústria;
VI - um representante da Federação dos Pescadores de Mato Grosso;
VII - um  representante   da   Associação   Mato-grossense dos 
Municípios - AMM;
VIII - um representante do Conselho Regional de Engenharia e 
Arquitetura	-	CREA/MT;
IX	 -	 um	 representante	da	Ordem	dos	Advogados	do	Brasil	 -	OAB/
MT;
X - (VETADO)
§3º A escolha das entidades ambientalistas não governamentais 
será feita em audiência pública, para mandato de 02 (dois) anos, 
assegurada	a	representação	de	organizações	sediadas	no	interior	do	
Estado, conforme dispuser o regulamento.
§4º	As	inscrições	das	entidades	ambientalistas	não	governamentais	
interessadas em integrarem o CONSEMA serão feitas perante 
comissão composta por representantes da Procuradoria-Geral do 
Estado,	da	Secretaria	de	Estado	do	Meio	Ambiente	e	do	Ministério	
Público	Estadual,	exigindo-se	das	organizações	a	comprovação	de	
seu histórico de atuação anual, na forma do regulamento.
§ 5º A Presidência do CONSEMA será exercida pelo Secretário 
Especial do Meio Ambiente.
§	6º	Serão	competência	da	Presidência	as	decisões	ad	referendum	
do	Pleno,	em	matéria	de	vacância	ou	urgência	de	relevante	interesse	
público.
§	7º	Os	integrantes	do	CONSEMA	não	receberão	qualquer	espécie	
de retribuição pecuniária, sendo a atuação considerada de relevante 
interesse público. 
§ 8º Os conselheiros terão direito ao pagamento de despesas 
com locomoção e ao recebimento de diárias, quando necessário, 
custeadas pelo FEMAM..

Art. 5°	As	decisões	do	CONSEMA	serão	formalizadas	em	resoluções,	
numeradas	seqüencialmente,	que	entrarão	em	vigor	na	data	de	sua	
publicação no Diário Oficial do Estado. 

 
Seção III 

Da Fundação Estadual do Meio Ambiente
Art. 6º Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA: 
I - formular, propor e executar a política estadual do meio ambiente; 
II	-	exercer	o	poder	de	polícia	administrativa	ambiental,	no	âmbito	do	
Estado	de	Mato	Grosso,	através	de:	
a) licenciamento ambiental das atividades utilizadoras dos recursos 
ambientais, efetiva ou potencialmente poluidoras ou degradadoras 
do meio ambiente; 
b)	fiscalização	e	aplicação	das	penalidades	por	infração	à	legislação	
de proteção ambiental; 
c) controle e monitoramento das atividades de exploração dos 
recursos	minerais,	hídricos,	florestais	e	faunísticos;	
III - estudar, formular e propor as normas necessárias ao zoneamento 
ambiental; 
IV - promover o levantamento, organização e manutenção do cadastro 
estadual de atividades que alteram o meio ambiente; 
V - promover o monitoramento dos recursos ambientais estaduais e 
das	ações	antrópicas	sobre	os	mesmos;	
VI	 -	 desenvolver	 pesquisas	 e	 estudos	 técnicos	 que	 subsidiem	 o	
planejamento das atividades que envolvam a conservação e a 
preservação	dos	recursos	ambientais	e	o	estabelecimento	de	critérios	
de exploração e manejo dos mesmos; 
VII - adotar medidas visando ao controle, conservação e preservação 
dos recursos ambientais e, quando julgar necessário, para proteção 
de	bens	de	valor	científico	e	cultural;	

VIII - elaborar e propor a edição de normas que julgar necessárias 
à sua atuação no controle, conservação e preservação do meio 
ambiente,	 ouvindo	 o	 CONSEMA	 e	 o	 CEHIDRO	 nas	 matérias	
relevantes para a política estadual de meio ambiente e de recursos 
hídricos, respectivamente. 
IX - elaborar e propor ao CONSEMA e ao CEHIDRO a edição de 
resoluções	 que	 julgar	 necessárias	 à	 sua	 atuação	 no	 controle,	
conservação e preservação do meio ambiente; 
X - propor a criação de unidades de conservação estadual, ouvido o 
CONSEMA; 
XI	-	implantar,	administrar	e	fiscalizar	as	Unidades	de	Conservação	
Estaduais; 
XII	-	elaborar	e	divulgar	inventários	e	censos	faunísticos	e	florísticos	
periódicos,	 considerando	 principalmente	 as	 espécies	 raras	 e	
endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção, objetivando sua 
perpetuação;  
XIII	-	cooperar	com	os	órgãos	federais	na	fiscalização	ambiental	das	
terras indígenas; 
XIV	 -	 celebrar	 convênios	 e/ou	 termos	 de	 cooperação	 técnica	 com	
órgãos da Administração Pública direta e indireta, federal, estadual 
e municipal, bem como pessoas jurídicas, nacionais e internacionais, 
que	tenham	por	objeto	ações	de	natureza	ambiental.	

Art. 7º Compete à Polícia Militar especializada, em conjunto com a 
SEMA,	exercer	a	fiscalização	e	a	autuação	por	infração	à	legislação	
de proteção ambiental. 

 
CAPÍTULO III

DO FUNDO CONSTITUCIONAL DE RECONSTITUIÇÃO 
DE BENS LESADOS

Art. 8º Fica criado o Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMAM 
com	 o	 objetivo	 de	 financiar	 a	 implementação	 de	 ações	 visando	 a	
restauração ou reconstituição de bens lesados, a defesa do meio 
ambiente, a regularização de unidades de conservação, as políticas 
florestal	e	de	recursos	hídricos,	a	educação	ambiental,	as	despesas	
com custeio e investimentos, incluindo encargos de capacitação, 
aperfeiçoamento, desenvolvimento e modernização de atividades 
ambientais. 

Art. 9º Constituem	recursos	financeiros	do	FEMAM:	
I	-	receitas	decorrentes	de	compensações	ambientais	de	que	trata	o	
art. 36 da Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000; 
II - transferências da União, de Estados ou de países vizinhos, 
destinados à execução de planos e programas de recursos hídricos 
de interesse comum;
III - resultados da cobrança pelo uso da água; 
IV - receitas provenientes de condenação judicial; 
V 40% (quarenta por cento) do total das receitas provenientes de 
compensação	financeira	que	o	Estado	receber	em	decorrência	dos	
aproveitamentos	 hidroenergéticos	 ou	 pela	 exploração	 de	 petróleo,	
gás natural e recursos minerais, nos termos da legislação federal; 
ficando	 garantido	 à	 Secretaria	 de	 Estado	 de	 Indústria,	 Comércio,	
Minas e Energia- SICME o recebimento dos 60% (sessenta por 
cento) que integralizam a receita total; 
VI	 -	 valor	 definido	 em	 regulamento	 de	 até	 7%	 (sete	 por	 cento)	 do	
benefício	fiscal	efetivamente	utilizado	por	pessoas	físicas	ou	jurídicas	
previsto na Lei nº 7.958, de 25 de setembro de 2003, decorrentes do 
Programa de Desenvolvimento Ambiental - PRODEA; 
VII	 -	 receitas	decorrentes	da	aplicação	de	sanções	administrativas	
impostas	por	infrações	ambientais;	
VIII - recursos oriundos de convênios, termos de ajustamento de 
conduta, consórcios e acordos realizados com pessoas físicas ou 
jurídicas, nacionais ou estrangeiras;
IX	-	recursos	arrecadados	em	licitações	de	produtos	apreendidos;	
X - receitas provenientes de taxas arrecadadas e multas inerentes a 
atividade ambiental; 
XI	 -	 os	 provenientes	 de	 dotações	 consignadas	 no	 orçamento	 do	
Estado	de	Mato	Grosso	e	os	créditos	adicionais;	
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XII - bens e direitos, sob qualquer forma e a qualquer título, 
integralizados ao Fundo; 
XIII	 -	 os	 provenientes	 de	 dotações	 orçamentárias	 e	 outras	 formas	
de repasses que lhe sejam destinados pela União e por municípios 
conveniados com o Estado de Mato Grosso, em razão de programas 
conjuntos	de	desenvolvimento	de	atividades	estratégicas;
XIV	-	doações	a	qualquer	título;	
XV - outras receitas destinadas ao FEMAM. 
§ 1º O	 produto	 arrecadado	 será	 repassado	 à	 conta	 específica	 do	
FEMAM no momento da realização da receita. 
§ 2º As	 receitas	 decorrentes	 de	 compensações	 ambientais	 serão	
aplicadas	em	consonância	com	a	ordem	de	prioridades	definida	na	
legislação federal. 
§ 3º Os recursos relacionados nos incisos II e III serão aplicados 
exclusivamente na implementação da Política Estadual de Recursos 
Hídricos,	observadas	as	diretrizes	fixadas	na	legislação	federal.	
§ 4º Os recursos mencionados no inciso IV serão aplicados 
necessariamente	em	ações	que	visem	à	restauração	de	bens	lesados,	
enquanto	 que	 os	mencionados	 nos	 incisos	 subseqüentes	 poderão	
ser aplicados na defesa e preservação do meio ambiente, bem como 
no funcionamento e custeio do órgão ambiental estadual. 
§ 5º As receitas provenientes de multas inerentes a atividade 
ambiental serão aplicadas preferencialmente onde ocorreram os 
danos	objeto	das	autuações.	

Art. 10 O FEMAM será presidido pelo Secretário de Estado do Meio 
Ambiente e terá um Diretor Executivo que fará seu gerenciamento 
administrativo,	financeiro	e	contábil.	
§ 1º A	atividade	de	arrecadação	e	a	gestão	fiscal	do	FEMAM	serão	
realizadas pelo Diretor Executivo, auxiliado por coordenadoria 
específica.	
§ 2º O Diretor Executivo do FEMAM encaminhará os balancetes 
mensais e balanço anual à apreciação do CONSEMA. 

CAPÍTULO IV 
DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA ESTADUAL 

DO MEIO AMBIENTE
Art. 11  São instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente: 
I - as medidas diretivas que promovam a melhoria, conservação, 
preservação ou recuperação do meio ambiente; 
II - o zoneamento ambiental; 
III -	o	sistema	de	registro,	cadastro	e	informações	ambientais;	
IV - o licenciamento ambiental; 
V - o Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental-RIMA, e as audiências públicas; 
VI -	 o	 controle,	 o	 monitoramento	 e	 a	 fiscalização	 das	 atividades	
efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio 
ambiente; 
VII - o Sistema Estadual de Unidades de Conservação; 
VIII - as auditorias ambientais; 
IX - a educação ambiental; 
X	 -	 o	 Cadastro	 Técnico	 Estadual	 de	 atividades	 potencialmente	
poluidoras	e/ou	utilizadoras	dos	recursos	ambientais;	
XI - o Plano Estadual de Recursos Hídricos; 
XII - o enquadramento dos corpos hídricos em classes; 
XIII - a outorga do direito de uso dos recursos hídricos; 
XIV - a cobrança pelo uso da água; 
XV	-	o	Sistema	de	Informações	sobre	Recursos	Hídricos.	
§ 1º Os instrumentos pertinentes ao gerenciamento dos recursos 
hídricos	serão	normatizados	em	lei	específica.	
§	 2º	 A	 inscrição	 no	 Cadastro	 Técnico	 Estadual	 de	 atividades	
potencialmente	poluidoras	e/ou	utilizadoras	dos	recursos	ambientais,	
e	 sua	 renovação	 anual,	 é	 condição	 obrigatória	 para	 o	 exercício	
dessas atividades no Estado de Mato Grosso, e será processada na 
forma do regulamento. 

Seção I 
Das Medidas Diretivas

Art. 12 O estabelecimento das normas disciplinadoras do meio 
ambiente, incluindo as de utilização e exploração de recursos naturais, 
atenderá, como objetivo primordial, ao princípio da orientação 
preventiva na proteção ambiental, sem prejuízo da adoção de normas 
e medidas corretivas e de imputação de responsabilidade por dano 
ao meio ambiente.

 
Seção II 

Do Zoneamento Ambiental
Art. 13 O Estado procederá ao zoneamento ambiental do território, 
estabelecendo,	para	cada	região	ou	bacia	hidrográfica:	
I - o diagnóstico  ambiental,  considerando  os  aspectos  geobiofísicos, 
a organização espacial do seu território, incluindo o uso e ocupação 
do	solo,	as	características	do	desenvolvimento	socioeconômico	e	o	
grau de degradação dos recursos naturais;
II -	 as	metas	 plurianuais	 a	 serem	atingidas,	 através	 da	 fixação	 de	
índices de qualidade das águas, ar, do uso e ocupação do solo e 
da cobertura vegetal, bem como os respectivos índices quantitativos, 
considerando-se	 o	 planejamento	 das	 atividades	 econômicas,	
a instalação de infra-estrutura e a necessidade de proteção, 
conservação e recuperação ambientais; 
III - a capacidade de suporte dos ecossistemas, indicando os limites 
de absorção de impactos provocados pela instalação de atividades 
produtivas e de obras infra-estruturais, bem como a capacidade 
de saturação resultante de todos os demais fatores naturais e 
antrópicos; 
IV -	a	definição	das	áreas	de	maior	ou	menor	restrição,	no	que	diz	
respeito ao uso e ocupação do solo e ao aproveitamento dos recursos 
naturais; e 
V -	 os	 planos	 de	 controle,	 fiscalização,	 acompanhamento,	
monitoramento, recuperação e manejo de interesse ambiental. 
  
Art. 14 A	lei	que	definir	o	zoneamento	ambiental	do	Estado	de	Mato	
Grosso estabelecerá incentivos à utilização dos recursos naturais, 
de	conformidade	com	a	vocação	e	as	potencialidades	definidas	para	
cada região, desaconselhando-se as demais. 
  
Art. 15  A lei do zoneamento ambiental poderá ser revista sempre 
que o nível de conhecimento do potencial dos recursos naturais ou 
alterações	antrópicas	 trouxer	modificações	significativas	nos	dados	
anteriores utilizados. 

 
Seção III 

Do Sistema de Registro, Cadastro e Informações Ambientais 
Art. 16 Os órgãos e entidades do Sistema Estadual do Meio Ambiente 
manterão,	de	forma	integrada,	para	efeito	de	controle	e	informações	
ambientais, bancos de dados, registro e cadastros atualizados, das 
obras, empreendimentos ou atividades efetiva ou potencialmente 
degradadoras, das ocorrências de interesse ambiental, dos dados, 
elementos,	estudos	e	análises	de	natureza	técnica,	bem	como	dos	
usuários naturais e dos infratores da legislação ambiental.
§ 1º	Será	assegurado	ao	público	o	acesso	às	informações	técnicas	
de interesse ambiental, ressalvadas as de caráter sigiloso.
§ 2º O Estado e os Municípios têm o dever de fazer elaborar o Relatório 
da Qualidade do Meio Ambiente, a cada dois anos, publicando-o 
integralmente	nos	respectivos	jornais	oficiais.	
 

 
Seção IV 

Do Licenciamento Ambiental
Art. 17 O licenciamento ambiental tem como objetivo disciplinar a 
implantação e funcionamento das atividades que utilizem recursos 
ambientais consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 
degradadoras do meio ambiente. 
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Art. 18 As pessoas físicas ou jurídicas, inclusive os órgãos e entidades 
da administração pública que vierem a construir, instalar, ampliar 
e funcionar estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos 
ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, 
bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar degradação 
ambiental,	dependerão	de	prévio	licenciamento	junto	à	SEMA,	sem	
prejuízo de outras licenças exigíveis. 
Parágrafo único Os pedidos de licenciamento serão objeto de 
publicação	resumida	no	Diário	Oficial	do	Estado	e	na	imprensa	local	
ou regional.

Art. 19 A SEMA, no exercício de sua competência, expedirá as 
seguintes licenças, de caráter obrigatório:
I	 -	 Licença	 Prévia	 (LP):	 é	 concedida	 na	 fase	 preliminar	 do	
planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua 
localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental, devendo 
ser observados os planos municipais, estaduais e federais de 
uso dos recursos naturais e estabelecendo os requisitos básicos 
e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua 
implementação;
II - Licença de Instalação (LI): autoriza a instalação 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;
III	-	Licença	de	Operação	(LO):	é	concedida		após	cumpridas	todas	as	
exigências feitas por ocasião da expedição da LI, autorizando o início 
do empreendimento ou atividade licenciada e o funcionamento de 
seus equipamentos de controle ambiental, de acordo com o previsto 
nas	Licenças	Prévia	(LP)	e	de	Instalação	(LI);
IV	 -	 Licença	 Ambiental	 Única	 (LAU):	 é	 concedida	 nos	 termos	 do	
regulamento,	 autorizando	 a	 exploração	 florestal,	 desmatamento,	
atividades agrícolas e pecuária;
V	-	Licença	de	Operação	Provisória	(LOP)	-	é	concedida,	na	forma	
do	 regulamento,	 estabelecendo	 as	 condições	 de	 realização	 ou	
operação de empreendimentos, atividades, pesquisas e serviços de 
caráter temporário ou para execução de obras que não caracterizem 
instalações	 permanentes.	 Caso	 o	 empreendimento,	 atividade,	
pesquisa,	serviço	ou	obra	de	caráter	temporário,	passe	a	configurar	
situação permanente, será exigido o licenciamento ambiental 
correspondente.
§ 1º A SEMA estabelecerá os prazos de validade de cada tipo 
de licença ou autorização ambiental, observado o cronograma 
apresentado pelo empreendedor e os seguintes limites:
I	-	Licença	Prévia:	mínimo	de	3	(três)	anos	e	máximo	de	4	(quatro)	
anos;
II - Licença de Instalação: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 5 
(cinco) anos;
III - Licença de Operação: mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 
(seis) anos;
IV	 -	 Licença	Ambiental	Única:	mínimo	de	8	 (oito)	 e	máximo	de	10	
(dez) anos;
V - Licença de Operação Provisória: mínimo de 3 (três) anos.
§ 2º A	Licença	Ambiental	Única	será	concedida	pelo	prazo	de	8	(oito)	
anos	para	as	atividades	de	exploração	florestal	ou	desmatamento,	e	
de 10 (dez) anos para as atividades agrícolas e pecuárias, desde que 
não haja alteração na área de posse ou propriedade.
§ 3º Os empreendimentos e as atividades consideradas de reduzido 
impacto	 ambiental,	 assim	 definidos	 no	 regulamento,	 poderão	
ser autorizados mediante cadastro do empreendimento a ser 
instruído com o termo de responsabilidade assinado pelo titular 
do	 empreendimento	 e	 Anotação	 de	 Responsabilidade	 Técnica	 ou	
equivalente	do	profissional	responsável.
§ 4º Poderá ser concedida autorização para teste, previamente 
à concessão da licença de operação, em caráter excepcional 
e devidamente fundamentada pelo órgão licenciador, que será 
estabelecida	em	razão	do	período	necessário	para	avaliar	a	eficiência	
das	condições,	restrições	e	medidas	de	controle	ambiental	impostos	

à atividade ou empreendimento, não podendo, em qualquer hipótese, 
exceder o prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
§ 5º (VETADO)
§ 6º A	 licença	 ou	 autorização	 poderá	 ser	 concedida	 sem	 prévia	
vistoria	técnica,	nas	hipóteses	previstas	no	regulamento.
§ 7º A O setor competente da SEMA, mediante decisão motivada 
poderá	 modificar	 as	 condicionantes	 e	 as	 medidas	 de	 controle	 e	
adequação, suspender ou cancelar uma licença expedida, quando 
ocorrer:
I - violação ou inadequação de quaisquer condicionantes ou normas 
legais;
II	 -	 omissão	 ou	 falsa	 descrição	 de	 informações	 relevantes	 que	
subsidiariam a expedição da licença;
III - superveniência de graves riscos ambientais e à saúde.
§ 8º no Licenciamento Ambiental em áreas de posse será exigida a 
certidão administrativa fornecida pelo órgão competente ou escritura 
possessória	 lavrada	 em	 cartório	 reconhecida	 pelos	 confinantes,	
juntamente com a comprovação do pedido de regularização fundiária, 
junto ao órgão estadual.
§ 9º A expedição da Autorização de Desmatamento está condicionada 
à execução do Plano de Exploração Florestal e do aproveitamento da 
madeira ou material lenhoso existente na área.
§ 10 Quando a expedição de Licença de Instalação envolver a 
supressão da cobertura vegetal e remoção da fauna, a Autorização 
de Desmatamento e de Resgate da fauna serão concedidas pelo 
setor responsável pela expedição da respectiva licença.  

Art.  20 A	Licença	Prévia,	de	que	trata	o	artigo	anterior,	dependerá	do	
expresso	assentimento	das	Prefeituras	Municipais,	em	consonância	
com as respectivas leis de uso, ocupação e parcelamento do solo. 
  
Art. 21  As Prefeituras Municipais condicionarão a expedição de 
licença, autorização ou alvará de funcionamento e sua renovação à 
apresentação de Licença de Operação expedida pelo órgão ambiental 
do Estado. 

Art. 22 Os cartórios de registro de imóveis deverão exigir a 
apresentação da Licença de Instalação, emitida pela FEMA, antes de 
efetuar o registro de loteamento.
Parágrafo único	 Para	 fins	 de	 registro	 de	 loteamento	 será	 exigida	
a averbação de, no mínimo, 10% (dez por cento) de área verde, 
incluindo praças públicas, parques e canteiros centrais.
Art. 22-A Os empreendimentos industriais, comerciais e de mineração 
sujeitos ao licenciamento ambiental deverão comunicar à SEMA a 
suspensão ou o encerramento das suas atividades.
§ 1º A comunicação a que se refere o caput deverá ser acompanhada 
de um Plano de Desativação que contemple a situação ambiental 
existente e, se for o caso, informe a implementação das medidas de 
restauração e de recuperação da qualidade ambiental das áreas que 
serão desativadas ou desocupadas.
§ 2º O órgão competente deverá analisar o Plano de Desativação, 
verificando	a	adequação	das	propostas	apresentadas.
§ 3º	Após	a	restauração	e/ou	recuperação	da	qualidade	ambiental,	o	
empreendedor	deverá	apresentar	 relatório	 final,	 acompanhado	das	
respectivas	 Anotações	 de	 Responsabilidade	 Técnica,	 atestando	 o	
cumprimento das normas estabelecidas no Plano de Desativação.

 
Seção V

Dos Estudos de Impacto Ambiental e Audiências Públicas
Art. 23	O	 licenciamento	das	atividades	 causadoras	de	 significativa	
degradação do meio ambiente será sempre precedido da aprovação 
do Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório do 
Impacto  Ambiental-RIMA. 
§ 1º O estudo referido no caput deste artigo deverá abranger a 
área de possível impacto ambiental do projeto, inclusive da bacia 
hidrográfica,	 devendo	 contemplar	 as	 alternativas	 tecnológicas	 e	
locacionais,	explicitando	as	razões	da	escolha	indicada,	confrontando	
com a hipótese da não execução do projeto. 
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§ 2º  O Estudo de Impacto Ambiental-EIA será realizado por equipe 
multidisciplinar,	cadastrada	em	órgão	ambiental	oficial,	não	podendo	
dela participar servidores públicos da administração direta e indireta 
do Estado. 
§ 3º O órgão ambiental poderá acompanhar o andamento de todos os 
trabalhos de Estudo de Impacto Ambiental-EIA, inclusive análises de 
laboratório, coletas, experimentos e inspeção de campo. 
§ 4º O requerente do licenciamento custeará todas as despesas 
referentes à realização de Estudo de Impacto Ambiental-EIA e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA. 
§ 5º A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA poderá contratar 
consultores	 para,	 em	 conjunto	 com	 sua	 equipe	 técnica,	 analisar	 o	
Estudo de Impacto Ambiental-EIA e respectivo Relatório de Impacto 
Ambiental-RIMA. 
  
Art. 24 Dependerá de elaboração do EIA e respectivo RIMA, a serem 
submetidos à aprovação da FEMA, o licenciamento da implantação 
das	seguintes	atividades	modificadoras	do	meio	ambiente:	
I - abertura de estradas de rodagem com duas ou mais faixas de 
rolagem; 
II - ferrovias; 
III -	portos	e	terminais	de	minério,	petróleo	e	produtos	químicos;	
IV -	 aeroportos,	 conforme	 definidos	 pelo	 inciso	 I,	 do	Artigo	 48,	 do	
Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66; 
V - oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários 
de esgotos sanitários; 
VI -	linhas	de	transmissão	de	energia	elétrica,	acima	de	230kW;	
VII - as obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, com 
área	de	inundação	acima	de	13km2	(treze	quilômetros	quadrados),	
de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, 
drenagem,	 retificação	 de	 cursos	 d’água,	 abertura	 de	 barras	 e	
embocaduras, transposição de bacias e diques. 
VIII - extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão); 
IX	-	extração	de	minério,	inclusive	os	da	classe	II,	definidas	no	Código	
de Mineração; 
X	 -	 aterros	 sanitários,	 processamento	 e	 destino	 final	 de	 resíduos	
tóxicos ou perigosos; 
XI - usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de 
energia primária acima de 30 (trinta) MW; 
XII - complexo e unidades industriais e agroindustriais (petroquímicos, 
siderúrgicos, cloroquímicos e destilarias de álcool); 
XIII - Distritos Industriais e Zonas Estritamente Industriais-ZEI; 
XIV -	exploração	econômica	de	madeira	ou	de	lenha,	em	áreas	acima	
de	1.000	hectares	ou	menores,	quando	atingir	áreas	significativas	em	
termos	percentuais	ou	de	importância	do	ponto	de	vista	ambiental;	
XV - projetos urbanísticos, acima de 100 hectares, ou em áreas 
consideradas	de	relevante	interesse	ambiental	a	critério	dos	órgãos	
municipais e estaduais competentes; 
XVI -  projetos públicos ou privados que incidam, direta ou 
indiretamente, em terras de ocupação indígena; 
XVII - projetos agropecuários que contemplem áreas acima de 
1.000 hectares ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas 
significativas	em	termos	percentuais	ou	de	importância	do	ponto	de	
vista ambiental, inclusive nas áreas de proteção ambiental; 
XVIII - nos casos de empreendimentos potencialmente lesivos ao 
patrimônio	espeleológico	nacional.
XIX - nos casos de construção, instalação e operacionalização de 
estabelecimentos	 penais	 (penitenciária,	 colônia	 penal	 ou	 similar	 e	
cadeia pública).
§ 1º	A	FEMA,	desde	que	em	exame	prévio	constate	que	a	obra	ou	
atividade	 tem	 baixo	 potencial	 de	 causar	 significativa	 degradação	
ambiental, poderá recomendar ao CONSEMA a dispensa da 
elaboração	 do	 Estudo	 de	 Impacto	 Ambiental-EIA,	 para	 fins	 de	
licenciamento de atividades mencionadas nos incisos deste artigo. 
§ 2°	 Com	 base	 em	 justificativa	 técnica	 adequada	 e	 em	 função	
da	 magnitude	 das	 alterações	 ambientais	 efetivas	 ou	 potenciais	
decorrentes de sua implantação, a FEMA poderá determinar a 
elaboração do Estudo de Impacto Ambiental-EIA e do respectivo 

Relatório de Impacto Ambiental-RIMA, para atividades não referidas 
nos incisos deste artigo ou com potência, consumo ou área inferiores 
às nele exigidas. 
§ 3°  Em todos os casos em que houver exigência de apresentação 
prévia	de	Estudo	de	 Impacto	Ambiental-EIA	e	do	 respectivo	RIMA,	
inclusive na hipótese contemplada no parágrafo anterior, como 
condição	 de	 sua	 validade,	 a	 Licença	Prévia	 concedida	 deverá	 ser	
referendada pelo CONSEMA. 
  
Art. 25  No licenciamento de atividades que impliquem na elaboração 
de  Estudo de Impacto Ambiental-EIA, a FEMA promoverá, sempre 
que solicitada, a realização de audiência pública para apresentação 
do Relatório de Impacto Ambiental-RIMA. 
  
Art. 26  As audiências públicas destinam-se a possibilitar o debate 
público	 sobre	 os	 projetos	 causadores	 de	 significativo	 impacto	
ambiental, apontados no respectivo Relatório de Impacto Ambiental-
RIMA,	antes	da	expedição	da	competente	Licença	Prévia,	e	serão	
convocadas e realizadas na forma que determinar o seu regulamento 
específico,	a	ser	baixado	por	resolução	do	CONSEMA.	

 
Seção VI

Do Controle, Monitoramento e Fiscalização
Art. 27 O	controle,	o	monitoramento	e	a	fiscalização	das	atividades,	
processos e obras que causem ou possam causar degradação 
ambiental,	 serão	 exercidos	 pela	 FEMA,	 através	 de	 seus	 agentes,	
com	observância	dos	seguintes	princípios:	
I - o controle ambiental será realizado por todos os meios e formas 
legalmente permitidos, compreendendo o acompanhamento regular 
das atividades, processos e obras públicas e privadas, sempre tendo 
como objetivo a manutenção do meio ambiente ecologicamente 
equilibrado; 
II -	 a	 constatação	 operativa	 das	 infrações	 ambientais	 implicará	 na	
aplicação	de	um	sistema	de	sanções	gradativas	e	não	cumulativas,	
caracterizadas  em razão da natureza e gravidade da conduta medida 
por seus efeitos e ameaças que representem à integridade do meio 
ambiente. 
§ 1º	 No	 exercício	 da	 ação	 fiscalizadora,	 ficam	 assegurados	 aos	
agentes	 livre	 acesso	 e	 permanência	 pelo	 tempo	 que	 se	 fizer	
necessário	à	verificação	em	estabelecimentos	públicos	ou	privados.	
§ 2º A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA deverá ministrar 
o treinamento aos agentes, facultando-lhes conhecimento profundo 
sobre seu campo de atuação. 
§ 3º	Os	agentes	de	fiscalização,	quando	obstados,	poderão	requisitar	
força	policial	para	o	exercício	de	suas	atribuições	em	qualquer	parte	
do território estadual, sem prejuízo da aplicação das penalidades 
cabíveis. 
  
Art. 28 A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA poderá 
celebrar convênios com  órgãos e entidades da administração direta, 
indireta e fundacional do Estado, dos Municípios, do Governo Federal 
e dos outros Estados da Federação, para execução da atividade 
fiscalizadora.	
  
Art. 29	Aos	agentes	de	fiscalização	compete:	
I - efetuar vistorias em geral, levantamento e avaliação; 
II	-	proceder	às	inspeções	e	visitas	de	rotina,	bem	como	à	apuração	
de	 irregularidade	 e	 infrações	 e	 elaboração	 dos	 relatórios	 dessas	
inspeções;	
III -	 verificar	 a	 observância	 das	 normas	 e	 padrões	 ambientais	
vigentes; 
IV -	expedir	notificações;	
V - lavrar autos de infração indicando os dispositivos violados; 
VI - exercer outras atividades que lhes forem determinadas. 
  
Art. 30 		A	 Fundação	 Estadual	 do	 Meio	 Ambiente	 poderá		 firmar	
convênio	com	organizações	não	governamentais	para	exercerem	a	
atividade	de	auxiliares	na	fiscalização.	
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Parágrafo único  Os agentes credenciados a que se refere o 
caput	deste	artigo	somente	poderão	lavrar	auto	de	notificação	e	de	
inspeção, na forma do regulamento. 
  
Art. 31 Em cada Secretaria de Estado, bem como em suas entidades 
descentralizadas, haverá um grupo setorial de planejamento 
ambiental, responsável pela articulação com a Fundação Estadual 
do Meio Ambiente, nos termos do regulamento, objetivando: 
I	 -	 a	 troca		 de	 informações	 de	 interesse	 ambiental,	 especialmente	
para fornecer subsídios à Política Estadual de Meio Ambiente; 
II -	 o	 apoio	 técnico	 para	 a	 elaboração	 e	 implementação	 do	
planejamento setorial e regional do meio ambiente, de conformidade 
com as normas estaduais e federais; 
III	 -	 a	 cooperação	 na	 fiscalização	 e	 o	 monitoramento	 do	 meio	
ambiente, relacionados com os respectivos campos de atuação.
  

Seção VII 
Do Sistema Estadual de Unidades de Conservação

Art. 32   O Sistema Estadual de Unidades de Conservação será 
implantado pelo Poder Público estadual, na forma do regulamento, 
e visará à efetiva proteção de espaços territoriais, com vistas a 
manter	 e	 utilizar	 racionalmente	 o	 patrimônio	 biofísico	 e	 cultural	 de	
seu território.
§ 1º A SEMA promoverá a consolidação e a expansão do Sistema 
Estadual de Unidades de Conservação - SEUC, garantindo a 
representatividade	 dos	 ecossistemas	 e	 das	 ecorregiões	 e	 a	
oferta sustentável dos serviços ambientais e da integridade dos 
ecossistemas.
§ 2º A SEMA planejará, promoverá, implantará e consolidará corredores 
ecológicos e outras formas de conectividade de paisagens, como 
forma de planejamento e gerenciamento regional da biodiversidade, 
incluindo compatibilização e integração das áreas de reserva legal, 
de preservação permanente e outras áreas protegidas.

Art. 33 O Poder Público, mediante regulamento e demais normas 
estabelecidas	pelo	CONSEMA,	fixará	os	critérios	de	uso,	ocupação	
e manejo das áreas referidas no artigo anterior, sejam elas públicas 
ou	 privadas,	 sendo	 vedadas	 quaisquer	 ações	 ou	 atividades	
que comprometam ou possam a vir comprometer os atributos e 
características especialmente protegidos nessas áreas. 
Parágrafo único  Nas Unidades de Conservação de domínio 
estadual, a Fundação Estadual do Meio Ambiente poderá limitar o 
acesso	 de	 visitantes,	 através	 da	 cobrança	 de	 ingresso,	 devendo	
o valor arrecadado reverter para a conservação da respectiva 
Unidade. 
  
Art. 34	 As	 áreas	 declaradas	 de	 utilidade	 pública,	 para	 fins	 de	
desapropriação, objetivando a implantação de Unidades de 
Conservação Ambiental, serão consideradas espaços territoriais 
especialmente protegidos, não sendo nelas permitidas atividades que 
prejudiquem o meio ambiente ou que, por qualquer forma, possam 
comprometer	a	integridade	das	condições	ambientais	que	motivaram	
a edição do ato declaratório. 
  
Art. 35 As terras arrecadadas pelo Estado serão declaradas de 
interesse público, visando à criação de unidades de conservação ou 
regularização fundiária.
  
Art. 36  Nos	mapas	e	cartas	oficiais	do	Estado	e	municípios,	serão	
obrigatoriamente assinaladas as Unidades de Conservação públicas 
existentes. 
  
Art. 37 O	Estado	criará	museus	e	jardins	zoobotânicos	representativos	
de seus principais ecossistemas, visando à preservação, à pesquisa 
e à educação ambiental.
§ 1º Sem prejuízo da restrição constante do caput, na área submetida 
a	 limitações	 administrativas	 não	 serão	 permitidas	 atividades	 que	
importem	em	exploração	a	corte	raso	de	floresta	e	demais	formas	de	
vegetação nativa.

§ 2º Poderá ser dado continuidade ao exercício de atividades 
em curso, na data de publicação do ato que decretar a limitação 
administrativa, que estejam de conformidade com a legislação em 
vigor, ressalvado o disposto no parágrafo anterior.
§ 3º A	destinação	final	da	área	submetida	ao	disposto	neste	artigo	
será	definida	no	prazo	de	um	ano,	prorrogável	por	igual	período,	findo	
o	qual	fica	extinta	a	limitação	administrativa.

Art. 38 A criação de uma unidade de conservação deve ser precedida 
de	estudos	 técnicos	e	de	consulta	pública	que	permitam	 identificar	
os atributos ecológicos, a localização, a dimensão e os limites mais 
adequados para a unidade.
§ 1º As Unidades de Conservação a serem criadas deverão 
preferencialmente estar elencadas como áreas prioritárias para 
conservação	por	estudos	técnicos-científicos.
§ 2º A desafetação ou redução dos limites de uma unidade de 
conservação	só	pode	ser	feita	mediante	lei	específica,	que	deve	ser	
precedida	de	estudos	técnicos	e	de	consulta	pública.	

 
Seção VIII 

 Auditorias Ambientais  
Art. 39  Toda atividade de grande e elevado potencial poluidor, 
ou processo industrial de grande complexidade, deverá sofrer 
auditorias ambientais periódicas, às expensas e responsabilidade do 
empreendedor. 
Parágrafo único  A auditoria ambiental deverá ser realizada, 
ordinariamente, no caso de renovação da Licença de Operação, ou 
extraordinariamente, sempre que constatada sua necessidade, a 
critério	da	FEMA.	
  
Art. 40 Os auditores ambientalistas devem possuir conhecimento 
profissional	 que	 inclua	 experiência	 relevante	 no	 gerenciamento	
ambiental,	 sendo	 capacitados	 nas	 áreas	 e/ou	 setores	 a	 serem	
auditados. 
§ 1º Os auditores, quando não integrantes do órgão ambiental, 
serão nele cadastrados,  observada a independência dos mesmos 
com relação à pessoa física ou jurídica auditada, possibilitando a 
avaliação objetiva e imparcial. 
§ 2º No caso de negligência, imperícia, inexatidão, falsidade ou dolo 
na realização da auditoria, o auditor será descredenciado pelo órgão 
ambiental,	sem	prejuízo	das	demais	sanções	cabíveis.	
  
Art. 41   As auditorias ambientais deverão contemplar: 
I - levantamento e coleta de dados disponíveis sobre a atividade 
auditada; 
II - inspeção geral, incluindo entrevistas com diretores, assistentes 
técnicos	e	operadores	da	atividade	auditada;	
III	 -	 verificação	 das	 matérias-primas,	 aditivos	 e	 sua	 composição,	
geradores de energia, processo industrial, sistema e equipamentos 
de controle da poluição, planos e sistemas de controle de situação 
de emergência e de risco, e dos subprodutos, resíduos e despejos 
da atividade auditada; 
IV - elaboração de relatório contendo a compilação dos resultados, 
análise dos mesmos e proposta de plano de ação visando à 
adequação da atividade às exigências legais de proteção ambiental. 

Art. 42   Dependendo do grau de complexidade ou do potencial 
poluidor das atividades auditadas, o órgão ambiental poderá exigir 
do empreendedor a contratação de auditores independentes, 
especificando	os	levantamentos	a	serem	executados,	além	daqueles	
estabelecidos no artigo anterior.

Seção IX 
Educação Ambiental

Art. 43 O	 Estado,	 através	 de	 seus	 órgãos	 competentes,	 deverá	
promover, por todos os meios disponíveis, a educação ambiental 
especialmente no nível fundamental de ensino. 
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Art. 44	Ao	Estado	caberá,	através	de	medidas	apropriadas,	a	criação	
e implantação de espaços naturais visando a atividades de lazer, 
turismo e educação ambiental. 
  
Art. 45  A FEMA, em conjunto com o órgão estadual de educação, 
promoverá a capacitação, na área ambiental, dos professores da 
rede estadual e municipal, visando a ampliar a dimensão ecológica 
nas diversas disciplinas curriculares do ensino fundamental. 
  
Art. 46		O	Estado	desenvolverá,	através	de	seus	órgãos	competentes,	
técnicas	de	manejo	e	reaproveitamento	de	materiais	orgânicos	nas	
escolas de ensino fundamental. 

 
CAPÍTULO V

DOS SETORES AMBIENTAIS
Seção I 

Do Patrimônio Genético
Art. 47  Compete ao Estado, em conjunto com os municípios, a 
proteção	 do	 patrimônio	 genético,	 objetivando	 a	 manutenção	 da	
biodiversidade pela garantia dos processos naturais que permitam a 
reprodução	deste	mesmo	patrimônio,	mediante:	
I - a criação e a manutenção de um sistema integrado de áreas 
protegidas dos diversos ecossistemas ocorrentes no seu território; 
II	-	a	garantia	da	preservação	de	amostras	significativas	dos	diversos	
componentes	de	seu	patrimônio	genético	e	de	seus	habitats;	
III - a criação de bancos de germoplasma que preservem amostras 
significativas	de	seu	patrimônio	genético,	em	especial	das	espécies	
raras e ameaçadas de extinção; 
IV -  a garantia de pesquisas e do desenvolvimento de tecnologia 
de	manejo	de	bancos	genéticos	e	gestão	dos	habitats	das	espécies	
raras, endêmicas, vulneráveis ou em perigo de extinção, bem como 
de seus ecossistemas associados. 

 
Seção II
Da Flora

Art. 48		A	flora	nativa	no	território	mato-grossense	constitui	bem	de	
interesse comum a todos os habitantes do Estado, que poderão 
exercer	o	direito	de	propriedade,	com	as	limitações	que	a	legislação	
em geral e especialmente esta lei complementar estabelecer. 
  
Art. 49		 Qualquer	 espécie	 ou	 associação	 de	 espécies	 vegetais	
poderá ser declarada imune ao corte, na forma da lei, por motivo de 
sua	localização,	raridade,	beleza,	importância	científica,	econômico-
extrativista, histórica, cultural ou ainda na condição de porta-
sementes. 
  
Art. 50 A SEMA poderá autorizar o uso do fogo e a destoca para 
limpeza e manejo de áreas.
Parágrafo único A FEMA poderá suspender o uso do fogo para 
limpeza,	 por	 período	 determinado,	 com	 o	 fim	 de	 resguardar	 a	
qualidade do ar, punindo os infratores com multas proporcionais à 
dimensão da área queimada, na forma do regulamento. 

Art. 51 Cabe ao Poder Público, ao proprietário ou ocupante de imóvel 
rural,	pessoa	física	ou	jurídica,	e	à	coletividade,	implementar	ações	
efetivas	de	combate	ao	fogo	e	a	incêndios	florestais	e	demais	formas	
ou	espécies	de	vegetação.
Parágrafo único  A FEMA estimulará a criação de Unidades 
Comunitárias	visando	ao	combate	a	incêndios	florestais	e	à	detecção	
e	erradicação	de	pragas	florestais.	
  
Art. 52			A	 exploração	 dos	 remanescentes	 de	 florestas	 nativas	 do	
Estado	 de	 Mato	 Grosso	 dar-se-á,	 preferencialmente,	 através	 de	
técnicas	de	manejo	que	garantam	sua	sustentabilidade.	
  
Art. 53			O	desmatamento	no	Estado	de	Mato	Grosso	fica	condicionado	
à		obtenção	da	Licença	Ambiental	Única-LAU,	expedida	pela	FEMA.	

Art. 54  O Estado manterá controle estatístico do desmatamento e da 
exploração	florestal,	através	do	monitoramento	da	cobertura	vegetal,	
divulgando,	anualmente,	estas	informações.	
  
Art. 55			O	transporte	e	a	comercialização	de	produtos	florestais	no	
Estado  dar-se-ão de acordo com as normas que forem baixadas por 
lei.  
Parágrafo único	 Os	 produtos	 florestais	 que	 forem	 transportados	
em desacordo com a lei serão apreendidos pelo órgão competente; 
e os infratores, sujeitos às penalidades e aos procedimentos 
administrativos. 
  
Art. 56 As pessoas físicas ou jurídicas que exploram, utilizam, 
industrializam,	 transformam	 ou	 consomem	 matéria-prima	 florestal	
nativa	 no	 Estado	 ficam	 obrigadas	 a	 promover	 a	 reposição,	
mediante	o	plantio	de	espécies	florestais	adequadas,	observado	um	
mínimo equivalente ao respectivo consumo, conforme dispuser o 
regulamento. 

Art. 57 O Estado de Mato Grosso estimulará e incentivará 
reflorestamento	ou	florestamento	visando	à	produção	de	madeira	e	
lenha, mediante adequados mecanismos de pesquisa, de fomento e 
fiscais,	nos	termos	do	regulamento.	

 
Seção III 

Das Áreas de Preservação Permanente
Art. 58			 Consideram-se	 de	 preservação	 permanente,	 no	 âmbito	
estadual,	as	florestas	e	demais	formas	de	vegetação	situadas:	
a)	ao	longo	de	qualquer	curso	d’água,	desde	o	seu	nível	mais	alto,	em		
faixa marginal, cuja largura mínima será:  
1	 -	de	50m	(cinqüenta	metros),	para	os	cursos	d’água	de	até	50m	
(cinqüenta	metros)	de	largura;	
2	-	de	100m	(cem	metros),	para	os	cursos	d’água	que	tenham	de	50m	
(cinqüenta	metros)	a	200m	(duzentos	metros)	de	largura;	
3	-	de	200m	(duzentos	metros),	para	os	cursos	d’água	que	tenham	de	
200m (duzentos metros) a 600m (seiscentos metros) de largura; 
4	-	de	500m	(quinhentos	metros),	para	os	cursos	d’água	que	tenham	
largura superior a 600m (seiscentos metros). 
b)	ao	redor	das	 lagoas	ou	lagos	e	reservatórios	d’água	naturais	ou	
artificiais,	represas	hidrelétricas	ou	de	uso	múltiplo,	em	faixa	marginal,	
cuja largura mínima será de 100m (cem metros); 
c) nas nascentes, ainda que intermitentes, nos chamados “olhos 
d’água”,	qualquer	que	seja	sua	situação	topográfica,	nas	veredas	e	
nas	cachoeiras	ou	quedas	d’água,		num	raio	mínimo	de	100m	(cem	
metros); 
d) no topo dos morros, montes e serras; 
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45 
(quarenta e cinco) graus; 
f) nas bordas dos tabuleiros e chapadas, a partir da linha de ruptura 
do relevo, em faixa nunca inferior a 100m (cem metros) em projeção 
horizontal. 
§ 1º	Nas	áreas	urbanas,	definidas	por	lei	municipal,	observar-se-á	o	
disposto nos respectivos planos diretores ou leis de uso do solo; na 
ausência desta, respeitar-se-á os princípios e limites a que se refere 
este artigo. 
§ 2º A proteção da vegetação nas áreas alagáveis do Pantanal do 
Estado de Mato Grosso, nas faixas que ultrapassam as citadas no 
caput deste artigo, será normatizada pelo CONSEMA.
§ 3º	Nas	áreas	de	preservação	permanente	dos	reservatórios	artificiais	
de	 barragens	 hidrelétricas,	 será	 respeitada	 a	 ocupação	 antrópica	
consolidada,	atendidas	as	recomendações	técnicas	do		poder	público		
para  a  adoção de medidas mitigadoras,  sendo  vedada  a expansão 
da área ocupada.
§ 4º No caso do parágrafo antecedente, o interessado deverá obter, 
junto	 ao	 órgão	 ambiental	 competente,	 autorização	 especifica	 para	
permanência.
§ 5º Caso necessário, e desde que possível, inclusive face ao disposto 
no § 3º, o empreendedor adquirirá e custeará a recuperação dos 50 
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(cinqüenta	metros)	contíguos	ao	reservatório	artificial	das	barragens	
hidroelétricas,	após	os	quais	serão	mantidos	50	(cinqüenta	metros)	
adicionais para recuperação natural.
§ 6º No caso da área de recuperação natural mencionada no 
parágrafo antecedente, e naquela exata medida, o empreendedor 
instituirá servidão nas terras dos proprietários atingidos, os quais, 
previamente indenizados a valor de mercado, serão responsáveis 
pela respectiva manutenção e conservação.
§ 7º Não será exigida a revegetação no entorno de reservatórios 
artificiais	 fora	 das	 áreas	 de	 preservação	 permanente,	 construídos	
com	finalidade	de	dessendentação	de	animais.
  
Art. 59    São proibidos, nas áreas de preservação permanente, o 
depósito de qualquer tipo de resíduos e o exercício de atividades que 
impliquem na remoção da cobertura vegetal. 
Parágrafo único   As áreas e a vegetação de preservação permanente 
somente poderão ser utilizadas mediante licença especial, no caso 
de obras públicas ou de interesse social comprovado e ainda para 
as atividades necessárias, sem alternativas economicamente 
viáveis,	 a	 critério	 do	 órgão	 ambiental,	 exigindo-se	 nesses	 casos	 a	
apresentação e aprovação do Estudo de Impacto Ambiental-EIA e 
respectivo Relatório de Impacto Ambiental-RIMA. 
  
Art. 60 Os planos de reforma agrária deverão ser submetidos à 
autoridade ambiental competente, para efeito de demarcação das 
áreas de preservação permanente. 
  
Art. 61 O desmatamento ou alteração da cobertura vegetal em área 
de preservação permanente, sem a competente licença, constitui-se 
em	infração,		ficando	o	proprietário	do	 imóvel	obrigado	a	recuperar	
o ambiente degradado, de acordo com as exigências do órgão 
ambiental.

 
 Seção   IV

Das Áreas de Reserva Legal
Art. 62	Consideram-se	reservas	legais	as	florestas	ou	demais	formas	
de vegetação nativa que representem um mínimo percentual da área 
da propriedade rural, visando à manutenção da sua cobertura vegetal 
e de todas as formas de vida existentes. 
§ 1º	A	classificação	da	fitofisionomia	florestal	 será	 feita	pelo	órgão	
ambiental	 considerando	 o	 zoneamento	 socio-econômico-ecológico	
do	Estado	ou	outro	estudo	oficial	com	maior	aproximação.
§ 2º	Havendo	dúvida	quanto	à	classificação	da	fitofisionomia	florestal	
será	indispensável	a	vistoria	técnica,	realizada	pelo	órgão	ambiental,	
às expensas do requerente.
§ 3º	 Será	 admitido	 o	 cômputo	 das	 áreas	 relativas	 à	 vegetação	
nativa existente em área de preservação permanente, no cálculo 
do	percentual	de	reserva	legal,	quando	a	soma	dessas	vegetações	
exceder ao percentual mínimo previsto na legislação nacional.
§ 4º A reserva legal deverá, preferencialmente, ser uma extensão 
das áreas de preservação permanente e confrontar-se com a reserva 
legal dos imóveis vizinhos.
§ 5º Nas propriedades rurais limítrofes com áreas protegidas estaduais 
ou federais, a reserva legal deverá, necessariamente, confrontar-se 
com	estas,	 ressalvadas	as	situações	existentes	quando	da	criação	
da área protegida.
§ 6º Somente será concedida a LAU após a averbação da reserva 
legal.
§ 7º Para averbação da área de reserva legal será exigida a 
apresentação de imagem da área obtida por sensoreamento remoto, 
com	a	identificação	da	área	reservada	e	suas	coordenadas,	aprovada	
pela SEMA.
§ 8º A averbação da reserva legal não será exigida na hipótese 
de	 licenciamento	 ambiental	 para	 manejo	 florestal,	 bem	 como	 no	
licenciamento	 de	 projetos	 de	 florestamento	 e	 reflorestamento,	
devendo	a	SEMA	exigir	nestes	casos	as	coordenadas	geográficas	da	
propriedade ou posse.

§ 9º	 Para	 fins	 de	 recuperação	 e/ou	 compensação	 de	 áreas	 de	
Reserva Legal em pequenas propriedades será permitido plantio de 
árvores	frutíferas,	ornamentais	ou	industriais,	compostas	por	espécie	
exóticas	cultivadas	em	sistema	intercalado	com	espécies	nativas	ou	
consórcio.
Art. 62-A O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de 
reserva legal cujo percentual seja inferior ao mínimo legal deve adotar 
as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente:
I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, 
ou conduzir a sua regeneração;
II - compensar a reserva legal por outra área equivalente em 
importância	 ecológica	 e	 extensão,	 desde	 que	 pertença	 ao	mesmo	
ecossistema	e	esteja	localizada	na	mesma	bacia	hidrográfica;
III - efetuar o depósito à conta do FEMAM, do valor correspondente a 
área a ser compensada, destinando-se esses recursos à regularização 
fundiária de unidades de conservação, ou à criação de novas áreas 
protegidas.
§ 1º A recomposição ou regeneração da reserva legal deverá ser 
ajustada	em	Termo	de	Compromisso	firmado	entre	o	interessado	e	a	
Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente.
§ 2º O Termo de Compromisso a que se refere o parágrafo anterior 
será	celebrado	com	o	prazo	mínimo	de	três	anos	e	deverá	definir	o	
cronograma físico de execução da recomposição ou regeneração de 
pelo menos 10% (dez por cento) da área a ser recuperada.
§ 3º Na hipótese do Termo de Compromisso contemplar a 
recomposição ou regeneração parcial da reserva legal, no prazo de 60 
(sessenta) dias antes do vencimento do mesmo, o interessado deverá 
requerer ao órgão ambiental seu aditamento para complementação 
da recuperação a seu encargo.
§ 4º Considera-se rescindido de pleno direito o Termo de Compromisso 
quando	descumprida	injustificadamente	qualquer	de	suas	cláusulas,	
cabendo à Procuradoria Geral do Estado promover sua execução.
§ 5º Quando constatada que a compensação representa um ganho 
ambiental	ou	ainda	a	dificuldade	de	se	promover	a	regeneração	da	
área	degradada,	o	órgão	ambiental,	com	base	em	justificativa	técnica	
autorizará outra modalidade de compensação prevista neste artigo.
§ 6º A SEMA coordenará, em conjunto com os municípios, a 
constituição	de	um	Cadastro	de	Imóveis	com	a	relação	e	informações	
sobre as áreas disponibilizadas por particulares para compensação 
ambiental.
§ 7º Na hipótese prevista no inciso III a área a ser compensada será 
avaliada	por	comissão	técnica	a	ser	constituída	com	essa	finalidade,	
podendo o valor devido ser parcelado, na forma do regulamento.
§ 8º Exclui-se da obrigação prevista no caput deste artigo o proprietário 
rural	 que	 tenha	 realizado	 a	 conversão	 de	 florestas	 ou	 outra	 forma	
de vegetação nativa para uso alternativo do solo, de acordo com os 
índices	de	reserva	legal	aplicáveis	à	época	da	conversão.

Art. 63	 O	 proprietário	 ou	 possuidor	 rural	 que	 empregar	 técnica	
de manejo Florestal e renunciar, perante a SEMA, em caráter 
permanente ou temporário, ao direito de supressão, a corte raso, 
da vegetação nativa em área passível de conversão, receberá a 
Certidão de Regularização da Propriedade como requisito para 
habitação	a	 incentivos	 fiscais,	 podendo	ainda,	 utilizar	 o	 percentual	
passível	 de	 conversão	 para	 fins	 de	 compensação	 ambiental,	 na	
forma do regulamento.
Parágrafo único Tratando-se de posse à renúncia a que se refere 
o caput deste artigo, assegura ao titular o direito à isenção no 
pagamento da parte da área objeto da renúncia permanente, quando 
de sua regularização fundiária, junto ao órgão competente.

Art. 64 A reserva legal deverá ser inscrita à margem da matrícula 
do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada sua 
supressão, bem como a alteração de sua destinação nos casos de 
transmissão a qualquer título ou de desmembramento da área.

Art. 65 Na planície alagável do Pantanal não será permitido 
nenhum tipo de desmatamento nas áreas de cordilheiras, capão de 
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mato, murunduns, landis e similares, com exceção daqueles feitos 
para agricultura de subsistência e limpeza de pastagens nativas e 
plantadas ou instalação de empreendimentos de baixo impacto 
ambiental	definidos	no	regulamento.
§ 1º Para os efeitos do caput deste artigo, entende-se por limpeza 
de	 pastagens,	 a	 supressão	 manual	 ou	 mecânica	 de	 vegetação	
considerada invasora, herbácea ou arbustiva, para manutenção 
da atividade pecuária, mediante autorização disciplinada no 
regulamento.
§ 2º A proteção das demais áreas úmidas existentes no 
Estado será regulamentada pelo CONSEMA, sem prejuízo 
da aplicação das normas federais pertinentes, exigindo-se o 
licenciamento	 ambiental	 específico	 para	 as	 obras	 de	 drenagem. 

Seção V
Da Fauna

Art. 66 Os animais que constituem a fauna, bem como seus ninhos, 
abrigos, criadouros naturais e ecossistemas necessários à sua 
sobrevivência	 como	 espécie		 são	 considerados	 bens	 de	 domínio	
público, cabendo ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-los	 e	 preservá-los	 para	 as	 presentes	 e	 futuras	 gerações,	
promovendo: 
I - o combate a todas as formas de agressão aos animais, em especial 
à	caça	e	ao	tráfico	de	animais	silvestres;	
II - o socorro a animais em perigo, ameaçados por calamidades, 
assim como àqueles vítimas de maus-tratos ou abandono; 
III - programas  de educação ambiental e conscientização popular 
voltadas para a proteção e a preservação de animais silvestres. 

Art. 67 É	proibido	o	exercício	da	caça	amadora	e	profissional,	assim	
como	o	comércio	de	espécies	da	fauna	silvestre	e	de	seus	produtos	
no Estado de Mato Grosso.
Parágrafo único  (VETADO) 

Art. 68 A introdução e reintrodução de exemplares da fauna nativa 
em ambientes naturais somente será permitida mediante autorização 
expressa da FEMA. 
Parágrafo único É	 vedada	 a	 introdução	 de	 espécies	 autóctones	
originadas de cativeiro e da fauna exótica no ambiente natural do 
Estado de Mato Grosso.  

Art. 69 Ficam permitidos, a instalação e o funcionamento de fazendas 
de criação, recria e engorda, nas propriedades rurais do Estado de 
Mato Grosso, utilizando animais oriundos da fauna nativa e exótica 
em	sua	atividades,	com	fins	de	preservação	e	comércio,	assim	como	
o abate destes animais.
Parágrafo único A instalação e o funcionamento das fazendas de 
que trata o caput deste artigo dependem da autorização do órgão 
ambiental competente, que elaborará listas de animais de criação 
permitidas	 na	 atividade	 e	 estabelecerá	 os	 critérios	 de	 operação	
desses estabelecimentos.  

Art. 70 As	atividades	de	pesca	serão	objeto	de	autorização	específica	
expedida pela FEMA, nos termos do regulamento. 
  
Art. 71		 O	 CONSEMA	 definirá,	 através	 de	 resolução,	 os	 períodos	
e locais de proibição da pesca, o tamanho mínimo e relação das 
espécies	que	devam	ser	preservadas,	assim	como	os	instrumentos	e	
métodos	de	utilização	vedados.	
  
Art. 72		O	proprietário	ou	concessionário	de	represas	é	obrigado	a	
adotar medidas de proteção  à fauna, quer no período de instalação, 
fechamento de comportas ou operação de rotina.
Parágrafo único  Serão determinadas pela FEMA as medidas de 
proteção à fauna aquática em quaisquer obras que importem na 
alteração	de	regime	dos	cursos	d’água,	mesmo	quando	ordenados	
pelo Poder Público. 

Art. 73  	É	 vedada	 a	 introdução,	 nos	 corpos	 d’água	 de	 domínio	
público	existentes	no	Estado,	de	espécies	não	autóctones	da	bacia	
hidrográfica.
Parágrafo único   É vedada, igualmente, a reprodução, criação e 
engorda	de	espécies	exóticas	no	Estado,	sem	autorização	do	órgão	
ambiental.
  
Art. 74  O pescado que apresentar marcas ou características de 
remoção	 de	 marcas	 e	 sinais	 que	 identifiquem	 pesca	 predatória	
será apreendido juntamente com todo o material utilizado na pesca 
e	 no	 transporte,	 inclusive	 o	 veículo	 transportador	 e	 embarcações,	
sujeitando-se o infrator às penalidades desta lei, sem prejuízo das 
sanções	penais.
§1º Os apetrechos utilizados na pesca proibida, quando apreendidos, 
serão destruídos. 
§ 2º		 O	 veículo	 e	 as	 embarcações	 apreendidos	 somente	 serão	
liberados após o pagamento da multa. 
§ 3º		O	pescado	apreendido	será	distribuído	a	instituições	filantrópicas	
e creches. 
§ 4º O disposto no caput  deste artigo não se aplica ao pescado 
proveniente de criatórios autorizados,  bem como aos de origem 
marítima, devidamente documentados. 
  
Art. 75		Além	da	 apreensão	 do	 produto	 da	 pesca	 predatória,	 será	
aplicada ao infrator multa por quilograma de produtos e subprodutos 
de pescados apreendidos, sem prejuízo das demais penalidades 
cabíveis. 
  
Art. 76 A SEMA criará e estimulará a criação de Centros de 
Reabilitação e Reintrodução no Habitat de Origem, para animais 
silvestres vítimas de maus-tratos ou captura ilegal, bem como 
museus	 e	 jardins	 zoobotânicos	 representativos	 de	 seus	 principais	
ecossistemas, visando a preservação, a pesquisa e a educação 
ambiental.  
 

Seção VI 
Dos Recursos Hídricos

Art. 77	O	Estado	estabelecerá	diretrizes	específicas	para	a	proteção	
de	mananciais,	através	de	planos	de	uso	e	ocupação	de	áreas	de	
drenagem	de	bacias	e	sub-bacias	hidrográficas.	
  
Art. 78 O Estado poderá exigir dos usuários dos recursos hídricos o 
automonitoramento	de	seus	efluentes.
Parágrafo único As atividades de irrigação serão objeto de 
regulamentação	específica.
  
Art. 79 É vedado o lançamento de águas residuárias nos cursos 
d’água,	 quando	 essas	 não	 forem	 compatíveis	 com	 a	 classificação	
dos mesmos. 
  
Art. 80 As	 atividades	 industriais	 e	 os	 depósitos	 de	 substâncias	
capazes de causar riscos aos recursos hídricos deverão ser dotados 
de dispositivos de segurança e prevenção de acidentes, e deverão 
estar	localizados	a	uma	distância	mínima	de	200	(duzentos)	metros	
dos	corpos	d’água,	em	áreas	urbanas,	e	300	(trezentos)	metros,	em	
áreas rurais, respeitada a área de preservação permanente.
Parágrafo único Verificada	 a	 impossibilidade	 técnica	 de	 serem	
mantidas	 as	 distâncias	 de	 que	 trata	 este	 artigo	 ou	 de	 serem	
constituídos os dispositivos de prevenção de acidente, a execução 
do projeto poderá ser autorizada, desde que sejam oferecidas outras 
medidas de segurança. 
  
Art. 81 Todo	aquele	que	utilizar	recursos	hídricos	para	fins	industriais	
ficará	 obrigado	 a	 abastecer-se	 em	 local	 à	 jusante	 do	 ponto	 de	
lançamento. 
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Seção VII 
Do Uso e Conservação do Solo

Art. 82		A	utilização	do	solo,	para	quaisquer	fins,	deverá	atender	às	
seguintes	disposições:	
I - aproveitamento adequado e conservação das águas em todas as 
suas formas; 
II - controle da erosão em todas as suas formas; 
III -	adoção	de	medidas	para	evitar	processos	de	desertificação;	
IV -	 procedimento	 para	 evitar	 assoreamento	 de	 cursos	 d’água	 e	
bacias de acumulação; 
V -	 adoção	 de	medidas	 para	 fixar	 taludes	 e	 escarpas	 naturais	 ou	
artificiais;	
VI - procedimento para evitar a prática de queimadas, tolerando-as 
somente	quando	amparadas	por	normas	específicas;	
VII - medidas para impedir o desmatamento das áreas impróprias 
para exploração agrossilvopastoril, e promover o possível plantio de 
vegetação permanente nessas áreas, caso estejam degradadas; 
VIII - procedimentos para recuperar, manter e melhorar as 
características físicas, químicas e biológicas do solo agrícola; 
IX - adequação dos princípios conservacionistas da locação, 
construção e manutenção de barragens, estradas, canais de irrigação 
e escoadouros; 
X - caracterização da utilização, exploração e parcelamento do solo, 
observadas todas as exigências e medidas do Poder Público para a 
preservação e melhoria do meio ambiente. 
  
Art. 83   Os assentamentos, mediante o parcelamento do solo e a 
implantação de empreendimentos de caráter social, atenderão aos 
parâmetros	desta	lei,	devendo	ainda:	
I - proteger as áreas destinadas ao abastecimento urbano, bem como 
suas	áreas	de	contribuições	imediatas;	
II -	 prever	 a	 disposição	 final	 dos	 detritos	 sólidos	 de	 forma	 a	 não	
comprometer a saúde pública e os mananciais de abastecimento; 
III - vedar a urbanização de áreas com acentuada declividade, sujeitas 
a	inundações	ou	aterradas	com	material	nocivo	à	saúde	pública.	
 

Seção VIII 
Do Controle da Poluição Ambiental

Art. 84 Considera-se poluição o lançamento ou a liberação no meio 
ambiente	de	toda	e	qualquer	forma	de	matéria	ou	energia:	
I -	em	desconformidade	com	as	normas,	critérios	e	parâmetros	ou	com	
exigências	técnicas	ou	operacionais	estabelecidas	na	legislação;	
II - que, independentemente da conformidade com o inciso anterior, 
causem efetiva ou potencialmente: 
a) prejuízo à saúde, à segurança e ao bem-estar da população; 
b)	dano	à	fauna,	à	flora	e	aos	recursos	naturais;	
c)	prejuízo	às	atividades	sociais	e	econômicas.	
d)	afetem	as	condições	estéticas	ou	sanitárias	do	meio	ambiente;	
  
Art. 85	A	FEMA	exercerá	o	controle	de	toda	e	qualquer	substância	
considerada poluente, podendo exigir das empresas potencialmente 
poluidoras	o	automonitoramento	de	seus	efluentes,	com	periodicidade	
definida	no	regulamento.	
  
Art. 86			A	coleta,	o	armazenamento,	a	disposição	final	ou	a	reutilização	
de resíduos poluentes, perigosos ou nocivos em qualquer estado da 
matéria,	sujeitar-se-ão	ao	licenciamento	ambiental.	
  
Art. 87  É	 proibido	 depositar,	 dispor,	 enterrar,	 infiltrar	 ou	 acumular	
no	solo	resíduos	em	qualquer	estado	de	matéria,	desde	que	sejam	
poluentes ou possam causar a degradação da qualidade ambiental. 
  
Art. 88  Os resíduos de qualquer natureza, portadores de agentes 
patogênicos	 ou	 alta	 toxidade,	 bem	 como	 inflamáveis,	 explosivos,	
radioativos e outros prejudiciais à saúde pública e ao meio ambiente, 
deverão ser tratados de acordo com normas estabelecidas pelo 
CONSEMA. 

Art. 89		A	disposição	final	do	lixo	processar-se-á	em	condições	que	
não tragam malefícios ou inconveniências à saúde, ao bem-estar 
público ou ao meio ambiente. 
  
Art. 90 É vedada a implantação de sistemas de coleta conjunta de 
águas	pluviais	e	esgotos	domésticos	e	industriais.

 
Seção IX 

Dos Recursos Minerais
Art. 91 As atividades de extração de recursos minerais estarão 
submissas ao licenciamento ambiental, que levará em conta a 
legislação federal pertinente, inclusive no que concerne à obrigação 
do titular da lavra e do empreendedor de recuperar o meio ambiente 
degradado	 pela	 atividade,	 de	 acordo	 com	 a	 solução	 técnica	 a	 ser	
aprovada pela FEMA.
§ 1º A expedição de Licença de Instalação para lavra garimpeira 
dependerá da comprovação do requerimento da área junto ao órgão 
federal competente. 
§ 2º  A Licença de Operação somente será processada mediante a 
apresentação do documento federal de concessão de lavra. 

Art. 92 As atividades mineradoras de pequeno porte poderão ser 
objeto	de	licenciamento	simplificado,	na	forma	do	Regulamento.
Parágrafo único Fica a SEMA autorizada a regulamentar a extração 
mineral	 feita	 por	 plataforma	 flutuante	 no	 leito	 dos	 rios,	 vedada	 à	
atividade escariante.
  
Art. 93 A juízo das autoridades ambientais estaduais, os trabalhos 
de	 extração	 mineral	 que,	 contrariando	 as	 prescrições	 técnicas	
ou	 restrições	 constantes	 das	 licenças	 ambientais,	 estejam	 sendo	
executados em desacordo com normas legais de proteção ambiental, 
causando	danos	significativos	ao	meio	ambiente,	serão	considerados	
infrações	 gravíssimas,	 justificando	 a	 suspensão	 dos	 trabalhos	 ou	
interdição da atividade. 
Parágrafo único. A aplicação da penalidade referida no caput não 
isentará	o	titular	da	lavra	de	outras	penas	previstas	nas	legislações	
federal e estadual. 
  
Art. 94 O órgão ambiental exigirá o monitoramento das atividades 
de extração de recursos minerais, sob a responsabilidade dos 
interessados, nos termos da programação aprovada, sobre o qual 
exercerá auditoria periódica. 

 
CAPÍTULO VI 

DAS INFRAÇÕES E DAS PENALIDADES 
Seção I 

Das Infrações
Art. 95 Para os efeitos deste Código, considera-se infração 
administrativa toda ação ou omissão, que viole as regras jurídicas 
de uso, gozo, promoção, proteção e recuperação do meio ambiente 
ou	 que	 importe	 em	 inobservância	 das	 normas	 previstas	 nesta	 lei	
complementar e demais atos normativos, incluída a legislação federal 
pertinente.
Parágrafo único Respondem pela infração, conjunta ou 
separadamente, todos aqueles que, de qualquer forma, concorrerem 
para sua prática ou deixarem de adotar medidas preventivas 
destinadas a evitar a sua ocorrência.

Art. 96 São autoridades competentes para lavrar auto de infração 
ambiental e instaurar processo administrativo os agentes de 
fiscalização	do	órgão	estadual	do	meio	ambiente	e	da	polícia	militar	
especializada.

Art. 97 Qualquer pessoa, constatando infração ambiental, poderá 
dirigir representação às autoridades relacionadas no artigo anterior, 
para efeito do exercício do seu poder de polícia.
Parágrafo único A autoridade ambiental que tiver conhecimento 
de	 infração	 ambiental	 fica	 obrigada	 a	 promover	 a	 sua	 apuração	
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imediata, mediante processo administrativo próprio, sob pena de co-
responsabilidade.

Art. 98 As	 infrações	 ambientais	 são	 apuradas	 em	 processo	
administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o 
contraditório,	observadas	as	disposições	desta	lei	complementar.	

Art. 99 Os autos de infração ambientais serão processados junto 
a SEMA, incluindo aqueles lavrados pelos agentes do Batalhão de 
Polícia Militar de Proteção Ambiental.

Art. 100 Sem	prejuízo	das	sanções	administrativas	previstas	nesta	
lei	 complementar	 e	 na	 legislação	 ambiental	 vigente,	 verificada	 a	
ocorrência de dano ambiental e havendo recusa do infrator em 
repará-lo, a autoridade administrativa encaminhará à Procuradoria-
Geral do Estado cópia do auto de infração acompanhado de laudo 
técnico	caracterizando	o	dano	ocorrido,	para	eventual	propositura	de	
ação civil visando sua reparação.

Art. 101 Nos	 casos	 em	 que	 a	 infração	 administrativa	 configurar	
crime	incumbe	ao	agente	de	fiscalização	levar	ao	conhecimento	da	
autoridade policial.   

 
Seção II 

Das Penalidades  
Art. 102 As	infrações	administrativas	são	punidas	com	as	seguintes	
sanções:
I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV	-	apreensão	dos	animais,	produtos	e	subprodutos	da	fauna	e	flora,	
instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer 
natureza utilizados na infração;
V - destruição ou inutilização do produto;
VI - suspensão de venda e fabricação do produto;
VII - embargo de obra e atividade;
VIII - demolição de obra;
IX - suspensão parcial ou total de atividades;
X - restritiva de direitos.

Art. 103 Para	 imposição	 e	 gradação	 da	 penalidade,	 além	 das	
circunstancias atenuantes e agravantes, a autoridade competente 
observará:
I - a gravidade do fato, tendo em vista os motivos da infração e suas 
conseqüências	para	a	saúde	pública	e	para	o	meio	ambiente;
II - os antecedentes do infrator quanto ao cumprimento da legislação 
de interesse ambiental;
III	-	a	situação	econômica	do	infrator,	no	caso	de	multa.

Art. 104 São	circunstâncias	que	atenuam	a	sanção:
I - baixo grau de instrução ou escolaridade do infrator;
II	 -	 arrependimento	 do	 infrator,	 manifestado	 pela	 espontânea	
reparação	do	dano,	ou	limitação	significativa	da	degradação	ambiental	
causada;
III	 -	 comunicação	 prévia	 pelo	 infrator	 do	 perigo	 eminente	 de	
degradação ambiental;
IV	 -	 colaboração	 com	os	 agentes	 encarregados	 da	 vigilância	 e	 do	
controle ambiental.

Art. 105 São	circunstâncias	que	agravam	a	sanção:
I - reincidência nos crimes de natureza ambiental;
II - a prática de ato infracional:
a) atingindo áreas de unidades de conservação ou áreas sujeitas, por 
ato do Poder Público, a regime especial de uso;
b) atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos humanos;
c) em período de defeso à fauna;
d) em domingos ou feriados;
e) à noite;

f)	em	épocas	de	seca	ou	inundações;
g)	 com	 o	 emprego	 de	 métodos	 cruéis	 para	 abate	 ou	 captura	 de	
animais;
h) mediante abuso do direito de licença, permissão ou autorização 
ambiental;
i)	atingindo	espécies	ameaçadas,	 listadas	em	relatórios	oficiais	das	
autoridades competentes.

Art. 106 Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais 
infrações,	ser-lhe-ão	aplicadas,	cumulativamente,	as	sanções	a	elas	
cominadas.

Art. 107 Constitui reincidência a prática de nova infração ambiental 
cometida	pelo	mesmo	agente	no	período	de	3	(três)	anos,	classificada	
como:
I	-	específica:	cometimento	de	infração	da	mesma	natureza;	ou
II	 -	 genérica:	 o	 cometimento	 de	 infração	 ambiental	 de	 natureza	
diversa.
Parágrafo único	 No	 caso	 de	 reincidência	 específica	 ou	 genérica,	
a multa a ser imposta pela prática da nova infração terá seu valor 
aumentado ao triplo e ao dobro, respectivamente.

Art. 108 A	 advertência	 será	 aplicada	 pela	 inobservância	 das	
disposições	 desta	 lei	 complementar	 e	 da	 legislação	 em	 vigor,	 ou	
de	 preceitos	 regulamentares,	 sem	 prejuízo	 das	 demais	 sanções	
previstas.

Art. 109 A multa simples será aplicada sempre que o agente, por 
negligência ou dolo violar as regras jurídicas de uso, gozo, promoção, 
proteção e recuperação do meio ambiente, opuser embaraço à 
fiscalização	ou	deixar	de	sanar	 irregularidade	pela	qual	 tenha	sido	
advertido.
§ 1º A multa simples pode ser convertida em serviços de preservação, 
melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente, na forma do 
regulamento.
§ 2º A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da 
infração se prolongar no tempo.
§ 3º A multa diária cessará, quando corrigida a irregularidade nunca 
ultrapassando o período de 30 (trinta) dias, contados da data de sua 
imposição.
§ 4º Persistindo a infração, após o período referido neste artigo, 
poderá haver nova imposição de multa diária, sem prejuízo de outras 
penalidades. 
§ 5º É facultado ao infrator, a quem for aplicada multa diária, 
solicitar	oficialmente	ao	órgão	competente	novo	prazo	para	sanar	as	
irregularidades, que poderá ser concedido sem aplicação da multa 
diária. 
§ 6º O	 valor	 da	 multa	 será	 definido	 no	 regulamento	 desta	 lei	
complementar, a ser editado por decreto, e corrigido periodicamente, 
observada	 a	 equivalência	 com	 os	 valores	 fixados	 na	 legislação	
federal.
§ 7º Nas hipóteses de pesca, desmatamento, irrigação e queimadas 
ilegais,	o	valor	da	multa	será	fixado	considerando-se,	respectivamente,	
o peso e quantidade do pescado e a dimensão da área desmatada, 
irrigada ou queimada.

Art. 110 A apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna 
e	 flora,	 instrumentos,	 apetrechos,	 equipamentos	 ou	 veículos	 de	
qualquer natureza utilizados na infração, bem como a destruição ou 
inutilização do produto serão precedidas da lavratura dos respectivos 
termos.

Art. 111 Os animais apreendidos terão a seguinte destinação:
I	-	libertados	em	seu	habitat	natural,	após	verificação	da	sua	adaptação	
às	condições	de	vida	silvestre;
II	 -	 entregues	 a	 jardins	 zoológicos,	 fundações	 ambientalistas	 ou	
entidades	assemelhadas,	desde	que	fiquem	sob	a	responsabilidade	
de	técnicos	habilitados;



76

III	 -	 na	 impossibilidade	 de	 atendimento	 imediato	 das	 condições	
previstas nas alíneas anteriores, o órgão ambiental autuante poderá 
confiar	os	animais	à	guarda	de	 terceiros	mediante	a	assinatura	de	
Termo de Compromisso de Guarda, na forma do regulamento.

Art. 112 Os produtos e subprodutos perecíveis apreendidos pela 
fiscalização	 serão	avaliados	e	doados	pela	autoridade	 competente	
às	 instituições	 científicas,	 hospitalares,	 públicas	 e	 outras	 com	 fins	
beneficentes,	lavrando-se	os	respectivos	termos,	sendo	que,	no	caso	
de produtos da fauna não perecíveis, os mesmos serão destruídos ou 
doados	a	instituições	científicas,	culturais	ou	educacionais;
§ 1º Os	 produtos	 e	 subprodutos	 florestais	 apreendidos	 serão	
avaliados e vendidos em pregão, revertendo os recursos arrecadados 
ao FEMAM.
§ 2º Tratando-se	de	produtos	ou	subproduto	florestal	cuja	extração	
seja vedada legalmente os mesmos serão avaliados e doados a 
instituições	com	fins	beneficentes.
§ 3º Os equipamentos, os apetrechos e os demais instrumentos 
utilizados na prática da infração serão vendidos pelo órgão ambiental 
estadual,	 através	 de	 leilão,	 garantida	 a	 sua	 descaracterização	
por meio da reciclagem, revertendo os recursos arrecadados ao 
FEMAM.
§ 4º Caso os instrumentos a que se refere o parágrafo anterior 
tenham utilidade para uso nas atividades dos órgãos ambientais e de 
entidades	científicas,	culturais,	educacionais,	hospitalares,	públicas	e	
outras	entidades	com	fins	beneficentes,	serão	doados	a	estas,	após	
prévia	avaliação	do	órgão	estadual	do	meio	ambiente.

Art. 113 Tratando-se	 de	 apreensão	 de	 substâncias	 ou	 produtos	
tóxicos, perigosos ou nocivos à saúde humana ou ao meio ambiente, 
as	medidas	a	serem	adotadas,	seja	destinação	final	ou	destruição,	
serão determinadas pelo órgão ambiental e correrão às expensas 
do infrator.

Art. 114	 Os	 veículos	 e	 as	 embarcações	 utilizados	 na	 prática	 da	
infração, apreendidos pela autoridade competente, somente serão 
liberados mediante o pagamento da multa, ou oferecimento de 
defesa,	podendo	ser	os	bens	confiados	a	fiel	depositário	na	forma	da	
legislação federal vigente.

Art. 115 As	 sanções	 indicadas	 nos	 incisos	 VI	 e	 IX	 do	 art.	 102	
serão aplicadas, quando o produto, a obra, a atividade ou o 
estabelecimento	não	estiverem	obedecendo	às	prescrições	legais	ou	
regulamentares.

Art. 116 O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu 
desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código 
Penal.
§ 1º O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que 
a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em 
desacordo com as normas ambientais.
§ 2º Independente da existência de infração, poderá ser determinada 
a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora 
de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de 
poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da 
população.

Art. 117	As	sanções	restritivas	de	direito	são:
I - suspensão de registro, licença ou autorização;
II - cancelamento de registro, licença ou autorização;
III	-	perda	ou	restrição	de	incentivos	e	benefícios	fiscais;
IV	-	perda	ou	suspensão	da	participação	em	linhas	de	financiamento	
em	estabelecimentos	oficiais	de	crédito;
V - proibição de contratar com a Administração Pública, pelo período 
de	até	três	anos.

Art. 118 Em caso de aplicação de penalidades concomitantes, pelo 
Estado e Município, prevalecerá a que primeiro tiver sido imposta. 

CAPÍTULO VIII 
DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO  

Art. 119 As	 infrações	 à	 legislação	 ambiental	 serão	 apuradas	 em	
procedimento administrativo próprio e sua instauração dar-se-á com 
a lavratura do Auto de Infração, em 3 (três) vias, devendo a segunda 
via ser destinada a formalização do procedimento.

Art. 120 O agente autuante, ao lavrar o auto de infração, indicará a 
multa prevista para a conduta, bem como, se for o caso, as demais 
sanções	previstas	na	legislação	ambiental	em	vigor.

Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, 
pessoa	 física	 ou	 jurídica,	 oportunidade	 em	 que	 será,	 também,	
cientificado	de	que	terá	o	prazo	de	20	(vinte)	dias	para	apresentação	
de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental.
§ 1º A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, 
da seguinte forma:

I - pessoalmente;
II - por seu representante legal;
III - por carta registrada com aviso de recebimento;
IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não 
sabido.
§ 2º Se	o	infrator,	cientificado	pessoalmente,	se	recusar	a	apor	o	seu	
“ciente”,	 essa	 circunstância	 será	 expressamente	 mencionada	 pelo	
agente encarregado da diligência.
§ 3º O edital a que se refere o § 1º será publicado uma só vez, na 
imprensa	oficial	do	Estado,	considerando-se	efetivada	a	intimação	5	
(cinco) dias após a publicação.
§ 4º Nos	municípios	do	interior,	o	edital	será	publicado	também	em	
jornal de circulação local.
§ 5º Decorrido o prazo sem apresentação de defesa, será o autuado 
considerado revel, caso em que os prazos, a partir daí, correrão 
independentemente de intimação, salvo se, posteriormente, habilitar-
se regularmente nos autos, quando então será intimado dos atos 
verificados	após	essa	habilitação.

Art. 122 Os agentes dos órgãos ambientais são responsáveis 
administrativa	e	criminalmente	pelas	declarações	constantes	do	Auto	
de Infração que subscreverem.

Art. 123 Constatada a revelia do infrator, ou após a apresentação 
de sua defesa, o processo será encaminhado à Superintendência de 
Assuntos Jurídicos da SEMA, cabendo à autoridade julgadora formar 
sua convicção mediante o exame das provas constantes dos autos 
proferindo, no prazo de 30 (trinta) dias, sua decisão.

Art. 124 As	 decisões	 da	 Superintendência	 de	Assuntos	 Jurídicos	
proferidas	 no	 julgamento	 de	 autuações	 administrativas	 serão	
homologadas pelo Secretário de Estado do Meio Ambiente.

Art. 125 Da	 decisão	 proferida	 no	 julgamento	 de	 autuações	
administrativas caberá recurso para o CONSEMA no prazo de 
20 (vinte) dias contados da intimação do autuado, condicionada a 
apreciação do recurso ao depósito de 10% (dez por cento) do valor 
da	multa	em	conta	específica	do	FEMAM.
§ 1º O depósito a que se refere o caput deste artigo não poderá 
ultrapassar	o	valor	de	350	(trezentos	e	cinqüenta)	UPFs.
§ 2º Fica assegurada a restituição do valor depositado, uma vez 
julgada improcedente a autuação ocorrida.

Art. 126 Transitada em julgado a decisão administrativa será o infrator 
notificado	a	recolher,	no	prazo	de	trinta	dias,	a	multa.
§ 1º O valor da multa poderá ser parcelado, na forma do 
regulamento.
§ 2º Os valores arrecadados em pagamentos de multas por infração 
ambiental serão revertidos ao FEMAM.
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§ 3º	Verificado	o	não	recolhimento	da	multa	no	prazo	estabelecido	
no artigo anterior a autoridade administrativa providenciará o 
encaminhamento do processo para inscrição em Dívida Ativa e 
cobrança judicial.

Art. 127 As multas previstas nesta lei complementar podem ter a sua 
exigibilidade suspensa, quando o infrator, por Termo de Compromisso 
aprovado pela autoridade competente, obrigar-se à adoção de 
medidas	 específicas,	 para	 fazer	 cessar	 ou	 corrigir	 a	 degradação	
ambiental.
§ 1º A correção do dano de que trata este artigo será feita mediante a 
apresentação	de	projeto	técnico	de	reparação	do	dano.
§ 2º O órgão estadual de meio ambiente pode dispensar o infrator 
de	apresentação	de	projeto	técnico,	na	hipótese	em	que	a	reparação	
não o exigir.
§ 3º Cumpridas	 as	 obrigações	 assumidas	 pelo	 infrator,	 a	 multa	
será reduzida em 90% (noventa por cento) do valor atualizado, 
monetariamente, ou mesmo extinta nos casos de adesão a programas 
especiais.
§ 4º Na	hipótese	de	interrupção	do	cumprimento	das	obrigações	de	
cessar e corrigir a degradação ambiental, o valor da multa atualizado 
monetariamente será proporcional ao dano não reparado.
§ 5º Os valores apurados nos §§ 3° e 4° serão recolhidos no prazo de 
30	(trinta)	dias	do	recebimento	da	notificação.

Art. 128 Esta	 lei	 complementar	 e	 suas	 Disposições	 Transitórias	
entram	em	vigor	na	data	de	sua	publicação,	revogadas	as	disposições	
em contrário, especialmente: 
I -   a Lei nº 4.894, de 25.09.85, na sua totalidade; e 
II -  a Lei nº 5.612, de 15.06.90, na sua totalidade.
 

CAPÍTULO IX
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS

Art. 1º O Poder Executivo terá o prazo de um ano para baixar 
a regulamentação de sua responsabilidade, encaminhando ao 
Poder Legislativo as propostas de legislação necessárias ao bom 
cumprimento do disposto nesta lei complementar. 

Art. 2º O Estado promoverá ampla divulgação de sua legislação 
ambiental, especialmente deste Código, que será distribuído nas 
instituições	de	ensino	públicas	e	privadas.	

Art. 3º Fica extinto o Fundo Especial do Meio Ambiente, instituído 
pelo Decreto nº 1.980, de 23 de abril de 1986. 
Parágrafo único  Os	 recursos	 financeiros	 existentes	 na	 conta	
do	 Fundo	 Especial	 do	 Meio	 Ambiente,	 bem	 como	 os	 créditos	
orçamentários	 do	 corrente	 exercício,	 ficam	 transferidos	 para	 o	
FUNDER. 

Art. 4º As	atividades	econômicas	em	funcionamento	há	mais	de	dois	
anos, a contar da data de publicação desta lei, poderão requerer 
Licença de Operação à FEMA, independentemente de possuírem 
Licença	Prévia	ou	Licença	de	Instalação.	

Art. 5º	Até	a	criação	e	implantação	do	Conselho	Estadual	da	Pesca,	
o	 CONSEMA	 exercerá	 a	 atribuição	 de	 definir	 a	 Política	 Estadual	
da Pesca, consultando, sempre que possível, o segmento do setor 
pesqueiro.

Art. 6º  Todo proprietário atual de imóveis rurais, dentro do território 
estadual, que vier a possuir percentuais relativos de reserva legal 
menores que os estabelecidos no Artigo 50 e seus §§ 1º e 2º, deverá 
recompor o percentual de reserva legal estabelecido no mesmo, 
através	 do	 plantio	 de	 espécies	 típicas	 regionais,	 ou	 de	 espécies	
exóticas de ciclo longo, produtoras de madeiras nobres, nas áreas 
assim	definidas,	por	si	ou	às	suas	expensas,	num	prazo	mínimo	de	
5 (cinco) anos, à base de 20% (vinte por cento) ao ano, a partir da 
data	de	publicação	desta	lei	complementar,	independente	de	prévia	
notificação	da	FEMA.	
Parágrafo único Os proprietários rurais enquadrados no caput deste 
artigo poderão optar por ceder a interessados, pessoas físicas ou 
jurídicas, em regime de comodato ou outro a ser estabelecido entre as 
partes,	as	áreas	de	reserva	legal	degradadas,	para	reflorestamento,	
desde	que	obedecidos	os	prazos	fixados	nesta	lei.	

Art. 7º Ficam ressalvados os direitos dos proprietários que tenham 
promovido	 alterações	 nas	 áreas	 de	 preservação	 permanente	 ou	
reserva	 legal,	 além	 dos	 limites	 estabelecidos	 nesta	 lei,	 mas	 em	
concordância	com	o	que	estabelece	o	Código	Florestal	Brasileiro.	

Art. 8º A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA promoverá, 
dentro	 de	um	ano	após	a	 aprovação	desta	 lei,	 a	 identificação	das	
barragens, diques e aterros existentes no Pantanal Mato-grossense, 
fixando,	aos	proprietários,	prazos	para	a	remoção	dos	mesmos,	se	
constatado	que	deles	decorrem	significativos	danos	ao	ecossistema.	

Art. 9º A Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA promoverá 
anualmente cursos de atualização na área de proteção ao meio 
ambiente,	 objetivando	 a	 capacitação	 do	 seu	 quadro	 técnico,	 dos	
agentes	de	fiscalização,	policiais	florestais	e	delegados	de	Polícia.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 21 de novembro de 1995

 
as) DANTE MARTINS DE OLIVEIRA

Governador do Estado
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2. LEI COMPLEMENTAR Nº 233, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2005
Autor: Poder Executivo

Dispõe	sobre	a	Política	Florestal	do	Estado	de	Mato	Grosso	
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
tendo	em	vista	o	que	dispõe	o	art.	45	da	Constituição	Estadual,	aprova	
e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei complementar:

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A Política Florestal do Estado de Mato Grosso tem por objetivo 
assegurar	a	proteção	da	flora	no	território	mato-grossense	e	permitir	
a	exploração	florestal	de	forma	sustentável,	fomentando	práticas	que	
contribuam	para	o	desenvolvimento	sócio-econômico,	a	melhoria	da	
qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico, atendidos os seguintes 
princípios: 
I - conservação dos recursos naturais; 
II	-	preservação	da	estrutura	dos	biomas	e	de	suas	funções;	
III - manutenção da diversidade biológica; 
IV	-	desenvolvimento	socioeconômico	regional.	

Art. 2º A	flora	nativa	no	 território	mato-grossense	constitui	bem	de	
interesse comum a todos os habitantes do Estado, exercendo-se o 
direito	de	propriedade,	com	as	limitações	que	a	legislação	em	geral	e	
especialmente esta lei complementar estabelecer. 
Art. 3º	 A	 implementação	 da	 política	 florestal	 e	 a	 execução	 desta	
lei complementar estão a cargo da Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente - SEMA, sem prejuízo da atuação dos demais órgãos 
estaduais	 com	 atribuições	 ligadas,	 direta	 ou	 indiretamente,	 às	
atividades	agrícola	e	florestal.	

Art. 4º	Compete	à	SEMA,	através	de	sua	Superintendência	de	Gestão	
Florestal,	sem	prejuízo	das	demais	atribuições	definidas	em	lei:	
I	-	exercer	o	poder	de	polícia	ambiental,	licenciando	e	fiscalizando	as	
atividades	agropecuárias	e	florestais,	que	possam	causar	danos	aos	
recursos ambientais; 
II - exercer o controle sobre o transporte e armazenamento de 
matéria-prima,	produtos	e	subprodutos	florestais	no	Estado	de	Mato	
Grosso; 
III	 -	 trabalhar	para	conservação	da	cobertura	florestal	em	 todos	os	
biomas,	promovendo	estratégias	para	o	uso	sustentável	da	terra;	
IV	-	implementar,	no	território	mato-grossense,	as	medidas	definidas	
em	acordos	e	convenções	internacionais	visando	reduzir	a	emissão	
de gases do efeito estufa e as mudanças climáticas. 

Art. 5º Compete à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural: 
I	 -	 criar	 programas	 que	 estimulem	 a	 produção	 de	 matéria-prima	
através	de	 reflorestamento	de	 forma	a	alcançar	 a	 sustentabilidade	
econômica	da	atividade	industrial	de	base	florestal;	
II - difundir e normatizar o controle de pragas e de doenças 
florestais;	
III - criar mecanismos de estimulo à recomposição das áreas 
atualmente degradadas ou sem cobertura vegetal. 
Parágrafo único As	áreas	degradadas,	não	classificadas	como	de	
preservação permanente, deverão ser prioritariamente utilizadas 
para	implantação	de	projetos	florestais	visando	sua	reintegração	ao	
processo produtivo. 

Art. 6º Incumbe	 à	 Secretaria	 de	 Estado	 da	 Indústria	 Comércio,	
Minas e Energia criar programas que estimulem a produtividade e a 
verticalização	da	produção,	de	base	florestal.	

Art. 7º A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia fomentará a 
realização	de	pesquisas	florestais,	visando	o	incremento	da	atividade	
florestal	e	sua	sustentabilidade,	assegurando	a	difusão	de	informações	
oriundas dessas pesquisas à sociedade mato-grossense.

CAPÍTULO II
DA PROTEÇÃO FLORESTAL

Art. 8º Qualquer árvore poderá ser declarada imune ao corte, por ato 
do Poder Público, por motivo de sua localização, raridade, beleza, 
importância	científica	ou	interesse	cultural	e	histórico.	

Art. 9º O Estado poderá adquirir ou reservar áreas destinadas a 
assegurar, mediante exploração racional, um suprimento de produtos 
florestais	e	proteger	a	 fauna	e	a	flora	 locais,	de	modo	a	garantir	a	
continuação	de	suas	espécies.	
§ 1º	 As	 florestas	 estaduais,	 criadas	 por	 ato	 do	 Poder	 Executivo,	
poderão ser exploradas, por particulares, contratados mediante 
concorrência pública, revertendo ao Fundo de Desenvolvimento 
Florestal de Mato Grosso o recurso arrecadado. 
§2º (VETADO). 

Art. 10	É	proibido	o	uso	de	fogo	nas	florestas	e	demais	formas	de	
vegetação. 
§ 1º	Nos	casos	em	que	 justifique	a	prática	de	 fogo	para	 limpeza	e	
manejo de áreas, sua utilização deverá ser feita de forma criteriosa 
e	com	garantia	de	controle,	através	de	normas	expedidas	pelo	órgão	
ambiental, observados os seguintes requisitos: 
I - o uso do fogo, para limpeza e manejo de áreas, deverá ser autorizado 
previamente pela SEMA, que promoverá seu acompanhamento pelo 
sistema de geoprocessamento; 
II - no pedido de autorização para queima controlada deverá constar 
a dimensão e coordenadas da área onde será feita a queimada e o 
período previsto para a mesma. 
§ 2º Não será autorizado o uso do fogo, para limpeza e manejo de 
áreas, no período compreendido entre 15 de julho a 15 de setembro. 
§ 3º	 Dependendo	 das	 condições	 climáticas,	 o	 órgão	 ambiental	
estadual, poderá antecipar ou prorrogar o período de restrição ao 
uso do fogo, previsto no parágrafo anterior. 

Art. 11 A SEMA estimulará a criação de unidades de combate a 
incêndios	 florestais,	 nos	 municípios,	 propriedades	 ou	 empresas,	
além	de	promover	ações	educativas,	visando	reduzir	o	emprego	do	
fogo na limpeza e manejo de áreas. 

Art. 12	 Em	 caso	 de	 incêndio	 rural	 ou	 florestal,	 que	 não	 se	 possa	
extinguir com os recursos ordinários, compete não só ao funcionário 
florestal	 como	 a	 qualquer	 outra	 autoridade	 pública	 estadual	 ou	
municipal, requisitar os meios materiais e convocar as pessoas em 
condições	de	prestar	auxílio.	

Art. 13	Toda	constatação	de	focos	de	pragas	e	de	doenças	florestais	
deverá	ser	comunicada	à	autoridade	florestal	pelo	proprietário	rural	
ou	responsável	técnico.

CAPÍTULO III
DO MANEJO FLORESTAL SUSTENTADO DE USO MÚLTIPLO

Art. 14	A	 exploração	 das	 florestas	 e	 demais	 formas	 de	 vegetação	
natural somente será permitida nas propriedades rurais devidamente 
licenciadas	pela	SEMA,	sob	a	forma	de	manejo	florestal	sustentável	
de uso múltiplo, ressalvados os casos de supressão previstos em 
lei. 
Parágrafo único	Entende-se	por	manejo	florestal	sustentável	de	uso	
múltiplo	a	administração	da	floresta	para	a	obtenção	de	benefícios	
econômicos,	sociais	e	ambientais,	respeitando-se	os	mecanismos	de	
sustentabilidade do ecossistema objeto do manejo, e considerando-
se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplos produtos 
e subprodutos madeireiros e não madeireiros, bem como a utilização 
de	outros	bens	e	serviços	de	natureza	florestal.	

Seção I
Das Modalidades de Planos de Manejo

Art. 15 Ficam estabelecidas as seguintes modalidades de plano de 
manejo: 
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I - Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo de Pequena 
Escala - PMFS-PE; 
II - Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo em Escala 
Empresarial - PMFS-EE; 
III - Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo Comunitário 
- PMFS-C; 
IV - Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo Não 
Madeireiro - PMFS-NM. 

Art. 16	A	exploração	dos	recursos	florestais	no	Estado	de	Mato	Grosso,	
por proprietários ou legítimos possuidores de propriedades rurais de 
forma	 individual	 ou	 comunitária,	 por	 intermédio	 de	associações	ou	
cooperativas	 com	 área	 de	 até	 500ha	 (quinhentos	 hectares),	 será	
admitida mediante a apresentação de Plano de Manejo Florestal 
Sustentável de Uso Múltiplo de Pequena Escala. 
Parágrafo único Será exigida a apresentação de Plano de Manejo 
Florestal Sustentável de Uso Múltiplo Comunitário ou Empresarial 
para as áreas acima de 500ha (quinhentos hectares), observadas as 
exigências,	as	condições	e	os	prazos	estabelecidos	pela	SEMA.

Seção II
Dos Princípios Gerais e Fundamentos Técnicos

Art. 17	O	manejo	florestal	sustentável	de	uso	múltiplo	a	que	se	refere	
esta lei complementar atenderá aos seguintes princípios gerais e 
fundamentos	técnicos:	
I - princípios gerais: 
a) conservação dos recursos naturais; 
b)	conservação	da	estrutura	da	floresta	e	de	suas	funções;	
c) manutenção da diversidade biológica; 
d)	desenvolvimento	socioeconômico	da	região.	
II	-	fundamentos	técnicos:	
a) caracterização do meio físico e biológico; 
b)	determinação	do	estoque	existente	por	espécie	e	produto;	
c) intensidade de exploração compatível com a capacidade do sítio; 
d)	promoção	da	regeneração	natural	da	floresta;	
e) adoção de sistema silvicultural adequado; 
f) adoção de sistema de exploração adequado; 
g)	monitoramento	do	desenvolvimento	da	floresta	remanescente;	
h)	 garantia	 da	 viabilidade	 técnico-econômica	 e	 dos	 benefícios	
sociais; 
i) garantia das medidas mitigadoras dos impactos ambientais.

Seção III
Da Aprovação dos Planos de Manejo Florestal

Art. 18 Os planos de manejo serão submetidos à aprovação da SEMA, 
devendo o pedido ser instruídos com os seguintes documentos, sem 
prejuízo de outras exigências previstas no regulamento: 
I - licença da propriedade ou posse rural; 
II	-	projeto	contendo	os	fundamentos	técnicos	constantes	do	art.	17,	
II, desta lei complementar; 
III	 -	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	-	ART	-	do	Engenheiro	
Florestal	habilitado	responsável	pela	elaboração	e/ou	execução;	
IV - comprovante de recolhimento da Taxa de Licenciamento de 
Atividades agro-pecuárias e Florestal; 
V - Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada, 
cujo extrato deverá ser averbado à margem da matrícula do imóvel. 
§ 1º Protocolizado o pedido de aprovação do plano de manejo, a 
SEMA	 realizará	 análise	 prévia	 e	 autorizará	 a	 exploração	 de	 até	
30% (trinta por cento) do estoque da unidade de produção anual, 
delimitando no projeto a área inicial de exploração, sendo que o 
remanescente a ser explorado somente poderá ser liberado após 
vistoria	e	parecer	técnico.	
§ 2º A vistoria será realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
contados da emissão da autorização provisória a que se refere o § 
1º. 
§ 3º Os proprietários ou possuidores de imóvel rural limítrofe de terras 
indígenas devidamente regularizadas devem comprovar que a área a 
ser manejada está fora dos limites da reserva indígena, apresentando 

cópia de requerimento de certidão administrativa, protocolizado junto 
à	 Fundação	 Nacional	 do	 Índio	 -	 FUNAI,	 segundo	modelo	 definido	
pela SEMA. 
§ 4º Não será exigido o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e Relatório 
de Impacto Ambiental - RIMA no processo de aprovação do plano de 
manejo	florestal	de	uso	múltiplo.	
§ 5º	O	plano	de	manejo	florestal	aprovado	pela	SEMA	será	consignado	
na	Licença	Ambiental	Única	correspondente.				
Art.18-A	A	Autorização	 de	Exploração	 –	AUTEX	 	 terá	 validade	 de	
5 (cinco) anos, podendo ser renovada por igual período, mediante 
apresentação	 de	 relatório	 técnico,	 emitido	 por	 engenheiro	 florestal	
habilitado, acompanhado da ART, na hipótese em que o volume 
anual autorizado não seja ultrapassado                     

Art. 19 O detentor do plano de manejo deverá apresentar, anualmente, 
relatório da unidade de produção já explorada, bem como do plano 
operativo anual da unidade a ser explorada, que será objeto de 
vistoria	e	laudo	técnico.	

Art. 20	As	 obrigações	 assumidas	 pelo	 titular	 do	 plano	 de	manejo,	
expressas no Termo de Responsabilidade de Manutenção de 
Floresta Manejada, são pessoais, por elas respondendo o titular, 
pessoa física ou jurídica, sem prejuízo da responsabilização solidária 
do proprietário da área manejada e de terceiros. 
Parágrafo único A transferência da responsabilidade, nos casos 
previstos em lei, somente se efetivará após o expresso assentimento 
da SEMA, no processo de licenciamento ambiental.

CAPÍTULO IV
DA AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO

E DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL
Art. 21	A	Secretaria	de	Estado	do	Meio	Ambiente	–	SEMA	poderá	
autorizar	 a	 conversão	 florestal	 e/ou,	 a	 exploração	 florestal	 em	
propriedades devidamente licenciadas, mediante apresentação 
de projeto, acompanhado, obrigatoriamente, de um Diagnóstico 
Ambiental, sempre que o somatório da área a ser explorada no 
projeto proposto com a área que já foi objeto de supressão vegetal 
ultrapassar a 1.000 ha (mil hectares).
§ 1º	Será	exigido	diagnóstico	ambiental	para	a	conversão	florestal	
de	 área	 até	 10km²	 por	 ano,	 de	 propriedade	 rural	 de	 50km²	 até	
100km²,	mediante	Termo	de	Referência	a	ser	estabelecido	pelo	órgão	
ambiental estadual, que deverá contemplar os meios físico, biológico 
e	socioeconômico.
§ 2º Será exigido o Estudo de Impacto Ambiental - EIA, nos casos de 
conversão	florestal	em	propriedades	rurais	superiores	a	100km²	ou	
na	conversão	anual	de	área	acima	de	10km²	ou,	sempre	que	julgar	
necessário, quando se tratar de áreas sensíveis.
§ 3º Considera-se propriedade rural a somatória de todas as matrículas 
de áreas contíguas em nome de único proprietário ou sociedade 
§ 4º Para a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório	de	Impacto	Ambiental	–	EIA/RIMA,	bem	como	do	Diagnóstico	
Ambiental, deve ser considerada a área total do projeto proposto, 
independentemente, dos proprietários ou da relação existentes entre 
eles.
§ 5º	O	roteiro	previsto	para	a	elaboração	do	diagnóstico	ambiental	é	
composto	das	seguintes	informações:
I	-	Informações	Gerais.
II - Elaborador
III	-	Qualificação	Completa.
I.I.I	-	Identificação	da	Propriedade
II.I.I - Nome
II.I.II - Localização Completa
II.I.III	-	Qualificação	dos	Proprietários.
III	-	Objetivos	e	Justificativas	do	Projeto	Proposto.
IV - Descrição do Projeto
IV.I	-	Área	de	Influência	do	Projeto
IV.II	-	Técnicas	Operacionais
IV.III	-	Prováveis	Emissões.
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V - Situação Ambiental da Área Antes da Implantação do Projeto
V.I - Quanto ao Meio Físico
V.I.I - Característica do Solo (Suscetibilidade a Erosão, Tipos e 
Aptidões)
V.I.II - Características Climáticas (temperatura, Umidade Relativa do 
Ar, Pluviometria e Direção Predominante dos Ventos)
V.I.III	-	Caracterização	do	Relevo	–	Topografia	(Formas,	Tipos	e	Áreas	
propensas a Erosão, Escorregamento e Assoreamento).
V.I.IV	 -	 Caracterização	 Hidrográfica	 (bacia,	 Sub-bacia	 e	 Corpos	
D’Água)
V.II - Meio Biótico
V.II.I	 -	 Caracterização	 da	 Vegetação	 (fitofisionomia,	 Espécies	
Ameaçadas	 de	 Extinção,	 Espécies	 Proibidas	 de	 Corte,	 Estado	 de	
Conservação, Área de Preservação Permanente e Área de Reserva 
Legal)
V.II.II	-	Caracterização	da	Fauna	(listagem,	Espécies	Ameaçadas	de	
Extinção, Endêmicas e Migratórias)
V.III	-	Meio	Sócio-Econômico
V.III.I	-	Uso	e	Ocupação	das	Áreas	de	Influências	Diretas
V.III.II - Uso da Água
V.III.III	 -	 Influência	 Direta	 e	 Indireta	 na	 Economia	 (Investimento,	
Impostos, Geração de Emprego e Renda, etc.)
V.III.IV	-	Avaliação	e	Influência	no	Quadro	Social	da	Região	(Saúde,	
Educação, Segurança, Transporte, Habitação, Comunicação, 
Saneamento Básico, etc.)
V.III.V - Presença de Terras Indígenas, Unidade de Conservação 
e	 Comunidades	 Tradicionais	 na	 Área	 de	 Influência	 Direta	 do	
Empreendimento
V.III.VI - Infra-Estrutura para o Escoamento da Produção
V.III.VII	-	Viabilidade	Econômica	do	Projeto
VI - Análise Integrada (Após a caracterização de cada meio, elaborar 
síntese	que	caracterize	a	área	de	influência	do	empreendimento	de	
forma	global,	contendo	as	principais	inter-relações	dos	meios	físicos,	
bióticos	e	sócio-econômicos).
VII - Análises dos Impactos Ambientais
VII.I	 -	 Identificação	 (Benefícios	 e	 Adversos,	 Diretos	 e	 Indiretos,	
Imediatos	a	Médios	e	a	Longo	Prazo,	Reversíveis	e	Irreversíveis)
VII.II	-	Distribuição	de	ônus	e	Benefícios	Sociais
VIII - Medidas Mitigadoras dos Impactos Negativos (Fase de 
Implantação, Exploração e Pós-Exploração)
VIII.I - Na Qualidade do Ar, do Solo, da Água, da Fauna e da Flora
IX - Programa de Acompanhamento e Monitoramento
IX.I - Para Execução do Projeto
IX.II	-	Laudo	Pós-Exploratório	(ART	Específica)
IX.III	-	Laudo	Técnico	01	(um)	ano	após	a	Exploração	Contemplando	
a Situação Atual do Solo, da Água, do Ar , da Fauna e da Flora (ART 
Específica)
X	-	Conclusões	e	Considerações	Finais
XI	-	Bibliografia
XII - Mapas
XII.I - Mapas de Relevo
XII.II - Mapas de Solo  

Art. 22	A	Autorização	de	Desmate,	visando	a	conversão	da	floresta	
para uso alternativo do solo, somente será concedida após a aprovação 
do Plano de Exploração Vegetal - PEF, comprovada mediante 
vistoria do órgão estadual do meio ambiente ou apresentação de 
laudo	do	técnico	responsável	pela	elaboração	e	a	comprovação	do	
cumprimento	da	reposição	florestal.	
Parágrafo único O disposto no caput deste artigo não se aplica à 
pequena propriedade rural ou posse rural familiar. 

Art. 23	Aprovado	o	Plano	de	Exploração	Florestal	–	PEF,	a	SEMA	
expedirá a Autorização de Exploração Florestal,permitindo a 
supressão total ou parcial da vegetação da área passível de 
conversão,	excetuadas	as	espécies	com	restrição	de	corte.	
§ 1º A Autorização de Exploração Florestal deve preceder a 
Autorização	de	Desmatamento	e	terá	prazo	de	validade	definido	de	
acordo com	o	cronograma	apresentado	no	projeto	técnico.	

§ 2º O Projeto de Exploração Florestal, em áreas passíveis de 
conversão	 de	 floresta	 que	 abriguem	 espécies	 ameaçadas	 de	
extinção, deverá indicar as medidas compensatórias e mitigatórias 
que	assegurem	a	conservação	das	referidas	espécies.	
§ 3º As áreas já convertidas, devidamente licenciadas pelo órgão 
ambiental, poderão ser submetidas à rotação de novas culturas sem 
que haja a necessidade da apresentação de novo projeto ambiental, 
respeitando as regras de uso e ocupação do solo. 

Art. 24	Não	será	permitida	a	conversão	de	florestas	ou	outra	forma	
de vegetação nativa para uso alternativo do solo na propriedade rural 
que	 possui	 área	 desmatada,	 quando	 for	 verificado	 que	 a	 referida	
área encontra-se abandonada, subutilizada ou utilizada de forma 
inadequada, segundo a vocação e capacidade de suporte do solo. 

Art. 25	 As	 autorizações	 de	 desmatamento	 e	 de	 manejo	 florestal	
concedidas serão disponibilizadas via internet, para acesso público, 
devendo conter: 
I	-	o	nome	do	interessado	e	de	seu	responsável	técnico;	
II - município de localização da propriedade rural; 
III - dimensão da área da propriedade; 
IV	–	imagem	digital	da	propriedade	com	as	coordenadas	geográficas	
e a delimitação da reserva legal da APPs e da área objeto de 
exploração	e/ou	conversão;	
V - nome dos agentes responsáveis pela apreciação dos pedidos.

CAPÍTULO VI
DO REGISTRO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS

Art. 26 É obrigatória a inscrição no Cadastro de Consumidores de 
Matéria-Prima	 de	Origem	 Florestal	 –	 CC	 –	 SEMA,	 junto	 à	 SEMA,	
das	pessoas	 físicas	e	 jurídicas	que	extraiam,	 coletem,	 beneficiem,	
transformem, industrializem, comercializem, armazenem e consumam 
produtos,	 subprodutos	 ou	 matéria-prima	 originária	 de	 qualquer	
formação	florestal.	
Parágrafo único	A	inscrição	do	CC	–	SEMA,	e	sua	renovação	anual,	
é	condição	obrigatória	para	o	exercício	de	suas	atividades	no	Estado	
de Mato Grosso, não os desobrigando do cumprimento da legislação 
ambiental e demais exigências legais. 

Art. 27	Ficam	isentas	de	inscrição	nos	CC	–	SEMA	as	pessoas	físicas	
e jurídicas: 
I	-	que	utilizem	matéria-prima	de	origem	florestal	para	uso	doméstico	
e/ou	benfeitorias	em	sua	propriedade;	
II	 -	 que	 desenvolvam	 em	 regime	 individual	 ou	 na	 célula	 familiar	
atividades	 artesanais	 com	 utilização	 de	 matéria-prima	 florestal,	
previstas no regulamento.

CAPÍTULO V
DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO FLORESTAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO
Seção I

Do Fundo
Art. 28 Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Florestal do 
Estado de Mato Grosso - MT-FLORESTA, subordinado à Secretaria 
de Estado de Desenvolvimento Rural - SEDER. 
Parágrafo único O MT-FLORESTA será gerido por um Conselho 
Gestor, apoiado por uma Diretoria Executiva, que fará seu 
gerenciamento	administrativo,	financeiro	e	contábil.

Subseção I
Das Finalidades do Fundo

Art. 29	O	MT-FLORESTA	tem	como	finalidade	apoiar	as	atividades	
de	florestamento,	reflorestamento,	recuperação	de	áreas	degradadas	
e	de	preservação	permanente,	manejo	florestal	sustentável,	pesquisa	
florestal,	 assistência	 técnica,	 extensão	 florestal,	 	 monitoramento	 e	
controle	e	da	reposição	florestal	obrigatória.
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Subseção II
Dos Objetivos do Fundo

Art. 30 São objetivos do MT-FLORESTA: 
I	-	assegurar	ao	Estado	de	Mato	Grosso	a	oferta	de	matéria-prima	para	
a	indústria	madeireira,	para	os	utilizadores	de	matéria-prima	florestal	
energética	e	para	os	demais	consumidores,	de	forma	sustentada	e	
permanente, estimulando a produção de madeira, lenha e produtos 
não	madeireiros,	evitando	a	supressão	de	áreas	florestais	nativas;	
II	 -	 conservar	 a	 biodiversidade	 do	 Estado,	 através	 da	 pesquisa,	
assistência	 técnica,	 extensão	 florestal,	 reflorestamentos,	
florestamento,	 manejo	 florestal	 sustentável,	 recuperação	 de	 áreas	
degradadas e de áreas de preservação permanente; 
III - criar mecanismos legais que permitam aos produtores rurais do 
Estado a obtenção de benefícios ambientais; 
IV	-	incentivar	a	certificação	florestal	para	garantir	a	origem	da	matéria-
prima	 florestal,	 que	 contemple	 o	 florestamento,	 o	 reflorestamento	
e	o	manejo	florestal,	de	 forma	ecológica,	social	e	economicamente	
viável.

Seção II
Das Receitas do MT-FLORESTA

Art. 31 Constituem receitas do MT-FLORESTA: 
I	-	receitas	oriundas	do	recolhimento	da	taxa	florestal;	
II	-	recursos	decorrentes	das	aplicações	do	Fundo;	
III	-	dotações	orçamentárias	do	Estado;	
IV	-	recursos	destinados	por	instituições,	nacionais	e	internacionais,	
e entidades que apóiam o desenvolvimento e manutenção de 
florestas;	
V - outros recursos que lhe vierem a ser destinado. 

Art. 32 Os recursos do MT-FLORESTA terão a seguinte destinação: 
I - 10% (dez por cento) para o desenvolvimento de pesquisa e 
desenvolvimento	do	setor	florestal;	
II - 15% (quinze por cento) para a recuperação de áreas degradadas 
e das matas ciliares; 
III	-	15%	(quinze	por	cento)	para	apoiar	o	controle	e	fiscalização	do	
setor no Estado, que serão depositados, mensalmente, no Fundo 
Estadual do Meio Ambiente - FEMAM; 
IV	-	50%	(cinqüenta	por	cento)	para	as	atividades	de	florestamento,	
reflorestamento	e	manejo	florestal	sustentável;	
V - 10% (dez por cento) para as atividades administrativas do Fundo, 
bem como educação ambiental. 
Parágrafo único Os percentuais disciplinados nos incisos deste 
artigo poderão ser alterados por recomendação do Conselho Gestor, 
conforme seu Regimento Interno, excetuando-se o percentual 
destinado ao FEMAM e assegurada a aplicação de no mínimo 50% 
dos	recursos	nos	programas	florestais,	com	finalidade	econômica.

Seção III
Do Conselho Gestor

Art. 33 O Conselho Gestor será composto por um titular e suplente 
representantes dos seguintes órgãos: 
I - Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural - SEDER; 
II - Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA; 
III	 -	Secretaria	de	Estado	de	 Indústria,	Comércio,	Minas	e	Energia	
- SICME; 
IV - Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação-Geral - 
SEPLAN. 
V	–	Secretaria	de	Estado	de	Ciência	e	Tecnologia;	
VI	–	Sub-Procuradoria	Geral	de	Defesa	do	Meio	Ambiente.	
§ 1º Serão convidados a integrar o Conselho Gestor do MT-
FLORESTA, representantes das seguintes entidades: 
I - Federação das Indústrias no Estado do Mato Grosso - FIEMT; 
II - Federação da Agricultura no Estado do Mato Grosso - FAMATO; 
III - Federação dos Trabalhadores da Agricultura - FETAGRI; 
IV	 -	 instituições	 de	 florestamento	 e	 reflorestamento	 no	 Estado	 de	
Mato Grosso. 
V	–	Associação	Mato-grossense	dos	Engenheiros	Florestais;	

VI	–	Fórum	Mato-grossense	de	Meio	Ambiente	e	Desenvolvimento	
–	FORMAD.	
§ 2º O Conselho Gestor do MT-FLORESTA será presidido pelo 
Secretario de Desenvolvimento Rural ou por servidor publico por ele 
indicado. 
§ 3º	Poderão	ser	criadas	Câmaras	Técnicas	para	apoiar	a	gestão	do	
MT -FLORESTA. 
§ 4º	A	SEDER	prestará	suporte	técnico	administrativo	ao	Conselho	
Gestor do MT-FLORESTA.

Subseção Única
Das Competências do Conselho Gestor

Art. 34 Compete ao Conselho Gestor: 
I - elaborar seu Regimento Interno a ser publicado por Decreto 
Governamental; 
II - propor normas e procedimentos para a gestão e a aplicação dos 
respectivos recursos; 
III	 -	 definir,	 mediante	 critérios	 técnicos,	 as	 ações	 e	 as	 regiões	
prioritárias	 de	 desenvolvimento	 florestal	 e	 demais	 atividades	
destacadas no art. 29; 
IV	-	promover	a	implementação	do	processo	de	certificação	florestal	
para	a	garantia	da	origem	da	matéria-prima;	
V - propor normas e mecanismos legais para a comercialização de 
créditos	de	fixação	de	carbono	no	Estado	de	Mato	Grosso,	derivados	
de	florestas	incentivadas	pelo	MT-FLORESTA.

Seção IV
Das Disposições Gerais

Art. 35	A	implantação	dos	florestamentos,	reflorestamentos	e	manejo	
florestal	 sustentável	 ficará	 a	 cargo	 de	 produtores	 florestais,	 das	
empresas	e	das	 instituições	que	atendam	aos	critérios	e	normas	a	
serem estabelecidos pelo MT-FLORESTA e referendados pelo seu 
Conselho Gestor. 

Art. 36 Serão estimulados pelo MT-FLORESTA os programas de 
reposição	executados	de	forma	coletiva	através	de	cooperativas	ou	
associações	 envolvendo	 minis,	 pequenos	 e	 médios	 proprietários	
rurais. 

Art. 37	A	fiscalização	do	cumprimento	desta	lei	complementar	será	
exercida pela SEMA e SEDER. 

Art. 38	A	pessoa	física	ou	jurídica,	em	débito	com	a	reposição	florestal,	
anteriormente	à	edição	desta	lei	complementar,	fica	obrigada	a	quitá-
lo,	observadas	as	disposições	desta	lei	complementar.	

Art. 39 Todos os contribuintes do MT-FLORESTA estarão isentos da 
responsabilidade	da	aplicabilidade	dos	recursos,	como	também	pelos	
resultados	obtidos	com	os	financiamentos	realizados	pelo	Fundo.

CAPÍTULO VII
DO TRANSPORTE DE PRODUTOS E SUBPRODUTOS 

FLORESTAIS
Art. 40	Fica	instituída	a	Guia	Florestal	-	GF/MT,	instrumento	de	controle	
obrigatório a ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, 
remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento 
de	matérias-primas,	produtos	e	subprodutos	florestais,	madeireiros	e	
não	madeireiros,	desde	o	local	de	extração	ou	beneficiamento	até	o	
seu	destino	final.		
§ 1º	A	Guia	Florestal	será	exigida	também	nas	operações	originadas	
de outros Estados da Federação a destinatário estabelecido no 
território	mato-grossense,	e	nas	operações	subseqüentes,	bem	como	
no	transporte	de	produtos	florestais	finais,	semi-elaborados	e	semi-
acabados,	definidos	no	regulamento.		
§ 2º	Entende-se	por	matéria-prima,	produto	e	subproduto	florestal:	
I - madeira em toras; 
II - toretes; 
III - postes não-imunizados; 
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IV - escoramentos; 
V - palanques roliços; 
VI	-	dormentes	nas	fases	de	extração/fornecimento;	
VII	-	mourões	ou	moirões;	
VIII - achas e lascas; 
IX	-	pranchões;	
X - lenha; 
XI - palmito; 
XII - xaxim; 
XIII - óleos essenciais; 
XIV - plantas ornamentais, medicinais e aromáticas; 
XV - mudas, raízes, bulbos, cipós, folhas e sementes; 
XVI - carvão. 

Art. 41 A Guia Florestal será fornecida pela SEMA aos detentores 
de autorização de desmate, de planos aprovados de exploração e 
de	manejo,	 bem	como	ao	 comprador	 e/ou	 consumidor	 identificado	
no	contrato	de	compra	e	venda	de	matéria-prima,	produto	in	natura,	
beneficiado	ou	semi-elaborado,	carvão,	 lenha	e	demais	produtos	e	
subprodutos	florestais.	
§ 1º Não será fornecida Guia Florestal à pessoa física ou jurídica em 
débito	de	qualquer	natureza	com	a	SEMA	ou	com	a	Secretaria	de	
Estado de Fazenda. 
§ 2º A Guia Florestal somente será fornecida após o cumprimento da 
reposição	florestal,	nos	casos	em	que	esta	é	exigida.	
§ 3º Ficam dispensadas do uso da Guia Florestal as remessas de 
lenha	para	uso	próprio	e	doméstico	em	quantidade	inferior	a	1	(um)	
metro	estéreo	e	todo	material	lenhoso	proveniente	de	erradicação	de	
culturas, pomares ou de poda de arborização urbana. 

Art. 42	 Cada	 veículo	 transportador	 de	 matéria-prima,	 produto	 e	
subproduto	florestal	deverá	utilizar	uma	Guia	Florestal.	

Art. 43 A Guia Florestal será expedida pela SEMA em 3 (três) vias, 
que deverão estar acompanhadas de Nota Fiscal relativa a operação 
e o comprovante do recolhimento da taxa correspondente à sua 
emissão, tendo como obrigatoriedade no seu preenchimento: 
I - dados do remetente: pessoa física ou jurídica; 
II - endereço - Cidade - Estado - CNPJ - Inscrição Estadual; 
III - número do cadastro na SEMA; 
IV - número da autorização do desmatamento ou manejo e da 
respectiva LAU; 
V - categoria; 
VI - dados da pessoa jurídica ou física do destinatário, incluindo o 
número	 da	 nota	 fiscal	 de	 remessa	 e	 o	 número	 do	 documento	 de	
arrecadação da taxa de controle de entrada e saída de produto 
florestal.	
§ 1º	A	Guia	Florestal	de	matéria-prima	florestal	poderá	ser	retificada	
imediatamente	após	sua	entrada	na	indústria	de	beneficiamento	com	
o lançamento da volumetria efetivamente recebida. 
§ 2º	Na	hipótese	de	entrada	de	produtos	e	subprodutos	florestais,	
a primeira via da Guia Florestal, devidamente preenchida, deverá 
acompanhar	a	matéria-prima	do	local	de	origem	do	transporte	até	a	
indústria	de	beneficiamento.	
§ 3º	A	 segunda	 via	 da	Guia	 Florestal	 será	 retida	 pela	 fiscalização	
durante seu transporte. 
§ 4º A terceira via da Guia Florestal será mantida com o responsável 
pela	origem	do	produto	ou	subproduto	florestal.	
§ 5º	Na	hipótese	de	operações	interestaduais	será	emitida	uma	quarta	
via da Guia Florestal que deverá ser entregue ao órgão ambiental de 
destino. 

Art. 44	O	creditamento	do	produto	ou	subproduto	florestal	oriundo	de	
outro	Estado	da	Federação	somente	será	efetuado	após	confirmação,	
pelo órgão emitente, da autenticidade do documento que acobertou o 
trânsito	ou	transporte	do	produto.	

Art. 45 O Poder Executivo regulamentará a utilização, o preenchimento 
e o prazo de validade da Guia Florestal.

CAPÍTULO VIII
DA REPOSIÇÃO FLORESTAL

Art. 46.	A	 reposição	florestal	é	obrigatória	nos	desmatamentos	em	
área de vegetação natural e será efetuada: 
I	 –	 pelo	 consumidor	 de	 matéria-prima	 florestal	 oriunda	 de	
desmatamento; 
II	–	pelo	detentor	da	autorização	de	desmatamento,	caso	não	seja	
dada	destinação	para	consumo	da	matéria	–	prima	florestal	extraída;	
III	 –	 pelo	 proprietário	 ou	 possuidor	 da	 área	 desmatada	 sem	
autorização. 
Parágrafo único	O	detentor	da	autorização	de	exploração	florestal	
ou	 de	 desmatamento	 que	 não	 der	 destinação	 comercial	 e/ou	
aproveitamento	para	a	matéria-prima	florestal	fica	obrigado	a	cumprir	
a	reposição,	observada	a	viabilidade	econômica	da	região,	definida	
em regulamento. 

Art. 47 A pessoa física ou jurídica, que por sua natureza tenha o 
consumo	superior	a	24.000	st/ano	(vinte	e	quatro	mil	metros	estéreos	
por	ano),	ou	8.000	mdc/ano	(oito	mil	metros	de	carvão	vegetal	por	
ano),	ou	12.000	m3/ano	(doze	mil	metros	cúbicos	de	toras	por	ano),	
fica	obrigada	a	manter	ou	formar	diretamente	ou	em	participação	com	
terceiros,	florestas	destinadas	a	assegurar	a	sustentabilidade	de	sua	
atividade. 

Art. 48	A	reposição	florestal	será	calculada	sobre	volumes	da	matéria-
prima explorada, suprimida, utilizada, transformada ou consumida. 
Parágrafo único Serão estabelecidas normas e procedimentos pela 
SEMA para as pessoas físicas ou jurídicas isentas da obrigação da 
reposição	florestal.	

Art. 49	 A	 SEMA	 estabelecerá,	 através	 de	 ato	 normativo,	 uma	
estimativa	de	volumetria	por	hectare,	definida	por	região	e	tipologia	
de	 vegetação,	 para	 fins	 de	 reposição	 florestal,	 nos	 processos	 de	
licenciamento ambiental dos quais decorra desmatamento, transporte 
de madeira em tora e estocagem. 
Parágrafo	 único	 Se	 o	 interessado	 verificar	 a	 inadequação	 da	
estimativa, para sua propriedade, poderá apresentar inventário 
florestal,	requerendo	a	revisão	da	estimativa	estabelecida.	

Art. 50	Os	consumidores	de	matéria-prima	florestal,	que	optarem	pela	
reposição mediante plantio, manterão um Registro de Reposição onde 
serão	lançados	os	créditos	relativos	ao	volume	plantado	e	os	débitos	
correspondentes	ao	volume	de	matéria-prima	florestal	constante	da	
Guia Florestal, expedida em seu favor. 
§ 1º	Os	volumes	a	serem	creditados	serão	inicialmente	de	150	m³/
ha	 (cento	 e	 cinqüenta	metros	 cúbicos	 por	 hectare)	 ou	 225	mst/ha	
(duzentos	 e	 vinte	 e	 cinco	metros	 estéreo	 por	 hectare),	 devendo	 o	
volume que exceder essa previsão ser creditado somente após a 
realização	de	inventário	florestal	vistoriado	pela	SEMA.	
§ 2º	 A	 reposição	 florestal	 efetuada	 por	 empresas	 especializadas	
somente poderá ser comercializada após comprovação do plantio 
através	de	vistoria	e	análise	técnica	do	projeto	pela	SEMA.

Seção I
Da Isenção

Art. 51	Ficam	 isentas	da	 reposição	florestal	as	pessoas	 físicas	ou	
jurídicas que venham a se prover de: 
I	–	matéria-prima	proveniente	de	manejo	florestal;	
II	–	matéria-prima	proveniente	de	erradicação	de	cultura	ou	espécie	
frutífera; 
III	–	matéria-prima	florestal	proveniente	de	desmatamento	autorizado	
nas Licenças de Instalação; 
IV - resíduos oriundos de desmatamento autorizado pela SEMA, tais 
como raízes, tocos e galhadas; 
V - resíduos provenientes de atividade industrial, como costaneiras, 
aparas, cavacos e similares; 
VI	 -	produto	oriundo	de	desbaste	de	floresta	plantada,	ou	poda	de	
frutíferas; 



83

VII	–	matéria-prima	proveniente	de	corte	de	árvores	ou	podas	urbanas	
devidamente autorizadas pelo órgão municipal. 
VIII - palmito Orbignya oleifera Bur (babaçu, aguaçu)
Parágrafo único A isenção não desobriga o interessado da 
comprovação junto ao órgão ambiental da origem e legitimidade da 
matéria-prima	florestal	ou	dos	resíduos.	

Art. 52	 Poderão	 ser	 contabilizados	 como	 crédito	 de	 reposição	
florestal:	
I	 -	os	plantios	de	espécie	de	seringueira	 (Hevea	spp),	 implantados	
com	a	finalidade	exclusiva	de	exploração	de	látex;	
II	-	o	reflorestamento	efetuado	para	efeito	de	recuperação	de	área	de	
reserva legal; 
III	 -	 o	 reflorestamento	 com	 espécies	 frutíferas	 nativas	 perenes,	
definidas	em	regulamento.	
IV	-	o	reflorestamento	com	espécies	nativas	e	exóticas	madeiráveis.	
Parágrafo	único	Os	plantios	e	reflorestamentos	previstos	nos	incisos	
I, II e III do presente artigo somente poderão ser contabilizados como 
crédito	de	reposição	florestal	se	iniciada	a	partir	da	vigência	desta	lei	
complementar. 

Seção II
Das Modalidades de Reposição

Art. 53	 A	 reposição	 florestal	 será	 calculada	 sobre	 volumes	 da	
matéria-prima	 suprimida	 e/ou	 consumida,	 mediante	 as	 seguintes	
modalidades: 
I - plantio com recursos próprios de novas áreas, em terras próprias 
ou pertencentes a terceiros; 
II	-	participação	societária	em	projetos	de	reflorestamento	implantados	
através	 de	 associações	 ou	 cooperativas	 de	 consumidores,	 cujos	
direitos	dos	participantes	serão	especificados	em	cotas	percentuais;	
III	 -	 aquisição	 de	 créditos	 de	 reposição	 florestal,	 garantidos	 por	
plantios	 florestais	 efetuados	 por	 empresas	 especializadas,	 com	
projetos	de	reflorestamento	aprovado	pela	SEMA;	
IV	-	pagamento	da	taxa	florestal	referente	ao	consumo	utilizado	e/ou	
supressão realizada. 
Parágrafo	 único	 A	 reposição	 florestal	 deverá	 ser	 efetuada	 com	
espécies	adequadas	e	técnicas	silviculturais	que	garantam	o	objetivo	
do empreendimento, cuja produção seja, no mínimo, equivalente à 
supressão	 ou	 consumo	 efetuado,	 através	 da	 execução	 do	 projeto	
técnico	aprovado	pela	SEMA.

CAPÍTULO IX
DAS TAXAS E INCENTIVOS RELATIVOS À ATIVIDADE 

FLORESTAL
Art. 54 Fica instituída a Taxa Florestal em função dos serviços de 
fiscalização,	 monitoramento,	 controle	 e	 fomento	 das	 atividades	
utilizadoras	 de	 recursos	 florestais,	 a	 ser	 recolhida	 em	 conta	
específica	do	Fundo	de	Desenvolvimento	Florestal	de	Mato	Grosso	
- MT-FLORESTA, pelas pessoas físicas ou jurídicas que explorem, 
utilizem,	 transformem	 e/ou	 consumam	 produtos	 e	 subprodutos	 de	
origem	florestal	no	território	do	Estado	de	Mato	Grosso,	observada	a	
seguinte base de cálculo: 
I	–	até	(uma)	UPF/MT	por	metro	cúbico	para	madeira	em	tora	a	se	
calculada	sobre	o	consumo	utilizado	e/ou	supressão	realizada;	
II	 -	até	0,75	 (setenta	e	cinco	centésimo)	UPF/MT	por	estéreo	para	
lenha	 a	 ser	 calculada	 sobre	 o	 consumo	 utilizado	 e/ou	 supressão	
realizada	para	fins	comerciais,	e	até	0,10	(dez	centésimos)	UPF/MT	
por	estéreo	para	lenha,	quando	não	houver	destinação	comercial;	
III	 –	 até	 1,5	 (um	 e	 meia)	 UPF/MT	 por	 metro	 cúbico	 de	 carvão,	
excetuado aquele produzido utilizando-se resíduos de madeira.
IV	-	até	0,15	(quinze	centésimos)	UPF/MT	por	cabeça	explorada	de	
palmito.
§ 1º	 A	 Taxa	 Florestal	 é	 devida	 pelas	 pessoas	 físicas	 ou	 jurídicas	
obrigadas	 a	 promoverem	 a	 reposição	 florestal,	 que	 optarem	 pela	
forma de cumprimento prevista no inciso IV do art. 53 desta lei 
complementar e será recolhida quando da emissão da correspondente 
Guia Florestal. 

§ 2º Para os efeitos desta lei o recolhimento da Taxa Florestal 
Estadual	é	considerada	como	reposição	florestal	indireta.	
§ 3º Constatado o desmatamento e o transporte do produto ou 
subproduto	florestal	sem	o	recolhimento	da	Taxa	Florestal,	esta	será	
devida pelo proprietário da área, arrendatários, parceiros, posseiros, 
administradores ou promitentes compradores, e será cobrada 
acrescida de multa correspondente a 50% do valor apurado, tomando-
se como referência a estimativa de volumetria para a região, prevista 
no regulamento. 

Art. 55	 A	 taxa	 florestal	 não	 será	 cobrada	 das	 pessoas	 físicas	
ou	 jurídicas	 isentas	 da	 reposição	 florestal,	 ou	 que	 comprovem	 a	
existência	de	crédito	no	Registro	de	Reposição,	decorrente	de	plantio	
com	recursos	próprios,	ou	de	direito	sobre	projeto	de	reflorestamento	
implantado. 

Art. 56	 A	 SEDER	 manterá	 controle	 específico	 dos	 recursos	
arrecadados	 com	 a	 taxa	 florestal,	 inclusive	 seus	 resultados	 com	
aplicações	 financeiras	 e	 outras,	 divulgando,	 trimestralmente,	 os	
valores arrecadados, seus resultados e a efetiva aplicação por 
programas e subprogramas. 

Art. 57	 O	 recolhimento	 da	 taxa	 florestal	 reposição	 não	 exclui	 a	
exigência das taxas relativas ao licenciamento ambiental e respectivas 
vistorias. 

Art. 58 Fica instituída a taxa de controle de entrada e saída de produto 
florestal	 em	 função	 dos	 serviços	 de	 fiscalização,	monitoramento	 e	
controle	de	entrada	e	saída	de	matéria-prima,	produto	e	subproduto	
florestal	 a	 ser	 recolhida	 em	 conta	 específica	 do	 FEMAM,	 pelas	
pessoas físicas ou jurídicas, quando da emissão da Guia Florestal 
pela SEMA. 
Parágrafo único A taxa de controle de entrada e saída de produto 
florestal	 será	 de	 0,25	 (vinte	 e	 cinco	 centésimo)	 UPF/MT	 por	 Guia	
Florestal emitida, conforme dispuser o regulamento. 

Art. 59 Todo estabelecimento domiciliado no Estado que utilize 
matéria-prima	 de	 origem	 florestal,	 agrícola	 e	 pecuária,	 poderá	
deduzir diretamente do imposto líquido devido de ICMS a parcela 
aplicada	diretamente	na	atividade	de	produção	de	mudas	florestais	e	
aquisição	de	equipamentos	para	combate	a	incêndios	florestais.	
§ 1º Ficam limitadas as despesas aplicadas no caput deste artigo a 
10% (dez por cento) do imposto líquido devido quando as atividades 
forem	com	espécies	ou	 florestas	nativas	e	a	5%	 (cinco	por	 cento)	
quando	forem	com	espécies	ou	florestas	exóticas.	
§ 2º	Poderá	ser	deduzida	ainda	diretamente	parcela	até	o	limite	de	
1% (um por cento) do imposto líquido devido a valores aplicados 
na	atividade	de	entidades	públicas	ou	privadas	sem	fins	 lucrativos,	
voltadas à preservação e conservação da natureza, com ênfase na 
proteção	florestal,	educação	ambiental	e	pesquisa.	
§ 3º Só poderão ser utilizadas as despesas devidamente contabilizadas 
para	 fins	 de	 fiscalização,	 quando	 aplicadas	 nos	 itens	 previstos	 no	
caput deste artigo, no Estado do Mato Grosso. 

Art. 60 Para gozar do benefício estabelecido no art. 59, o 
estabelecimento que utilizar a dedução deverá aplicar, no mínimo, 
igual parcela nas mesmas atividades previstas, com recursos 
próprios, excetuada a hipótese do § 2º. 
Parágrafo único Os valores aplicados nas atividades previstas neste 
artigo	e	no	art.	58	não	poderão	ser	utilizadas	quando	a	floresta	a	ser	
implantada	for	objeto	de	execução	do	programa	de	reposição	florestal	
obrigatória	ou	cumprimento	de	 recomposição	florestal	 determinado	
pela	autoridade	florestal.	

Art. 61	 Se	 for	 constatada	 pela	 autoridade	 florestal	 ou	 de	 rendas	
a aplicação indevida dos recursos, ou a inexistência do programa 
contabilizado, o estabelecimento pagará imediatamente na 
contribuição	do	ICMS	do	mês	subseqüente	da	constatação	os	valores	
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deduzidos indevidamente, corrigidos e acrescidos de multa de 100% 
(cem por cento). 
Parágrafo único O estabelecimento reincidente na infração prevista 
neste	artigo	não	poderá	mais	se	beneficiar	da	aplicação	prevista	no	
art. 59.

CAPÍTULO X
DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

Art. 62	As	 ações	 ou	 omissões	 contrárias	 às	 disposições	 desta	 lei	
complementar, na utilização, exploração e reposição da cobertura 
vegetal,	bem	como	no	transporte	de	produto	e	subproduto	florestal	
são consideradas uso nocivo da propriedade e constituem infração 
administrativa	a	ser	punida	com	as	sanções	previstas	na	legislação	
estadual e federal pertinentes, incluindo: 
I	-	notificação	de	infração	quando	o	infrator	for	primário,	acompanhado	
de	informações	técnicas	necessárias	e	orientação;	
II - multa administrativa; 
III - interdição da atividade para sua regularização; 
IV	-	apreensão	dos	produtos	e	subprodutos	florestais	transportados	
em desacordo com a lei; 
V	-	cancelamento	das	autorizações	expedidas	pela	SEMA;	
VI - recuperação da área irregularmente explorada; 
VII	 -	 reposição	 florestal	 correspondente	 à	 matéria-prima	 florestal	
irregularmente extraída; 
VIII - suspensão do fornecimento de documento hábil da SEMA para 
o	transporte	e	armazenamento	da	matéria-prima	florestal;	
IX - suspensão do registro junto a SEMA do detentor e do responsável 
técnico	pelo	plano	de	manejo	florestal	sustentado	de	uso	múltiplo.	
X	 –	 suspensão	 do	 cadastro	 de	 que	 trata	 o	 art.	 26	 desta	 lei	
complementar. 
§ 1º	As	sanções	previstas	no	caput	deste	artigo	aplicam-se	também	à	
pessoa	física	ou	jurídica	que	deixar	de	realizar	as	operações	e	tratos	
silviculturais	previstos	no	plano	de	manejo	florestal	sustentado	de	uso	
múltiplo,	sem	justificativa	técnica.	
§ 2º Constatada a irregularidade na elaboração ou execução 
do	 plano	 de	 manejo	 ou	 de	 exploração	 florestal,	 ou	 em	 qualquer	
informação prestada junto ao cadastro de que trata o art. 26 desta 
lei complementar, a SEMA deverá representar ao Conselho Regional 
de	Engenharia,	Arquitetura	e	Agronomia	–	CREA	para	apuração	de	
eventual	responsabilidade	do	profissional,	responsável	 técnico	pelo	
empreendimento ou atividade. 
§ 3º Na hipótese do parágrafo anterior a SEMA deverá vistoriar 
os	 demais	 planos	 de	 manejo	 subscritos	 pelo	 profissional	 técnico	
responsável pelo plano irregular. 
§ 4º	 As	 sanções	 administrativas	 serão	 definidas	 no	 regulamento	
desta lei complementar, a ser editado por Decreto, observada a 
equivalência	com	os	valores	fixados	na	legislação	federal.	
§ 5º	As	 sanções	 administrativas	 serão	 aplicadas	 sem	 prejuízo	 da	
responsabilização civil e criminal do infrator. 
§ 6º	A	notificação	será	aplicada	pela	inobservância	das	disposições	
desta	lei	complementar,	sem	prejuízo	das	demais	sanções	previstas	
neste artigo. 

Art. 63 No processo administrativo para apuração de infração 
ambiental	serão	observadas	as	disposições	da	Lei	Complementar	nº	
38, de 21 de novembro de 1995. 

Art. 64 As imagens digitais, obtidas por sensoreamento remoto, 
em	formato	analógico,	com	especificação	das	coordenadas	e	datas	
de	 sua	 captação,	 constituem	 meio	 idôneo	 para	 a	 comprovação	
de	 desmatamento,	 sendo	 suficientes	 para	 configurar	 a	 infração	
administrativa, caso o empreendimento não esteja regularmente 
licenciado. 
Parágrafo único Constatada a infração, mediante imagens digitais, e 
identificado	o	proprietário	da	área,	será	o	mesmo	notificado	por	meio	
postal, com aviso de recebimento, para querendo, apresentar sua 
defesa no prazo legal.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 65 Fica proibido o corte e a comercialização da castanheira 
(Bertholetia	excelsa),	seringueira	(Hevea	spp),	e	demais	espécies	com	
restrição	de	corte	em	florestas	nativas,	primitivas	ou	regeneradas.	
Parágrafo único Excetua-se do disposto no caput deste artigo, 
o desmatamento autorizado em obra devidamente licenciada, 
bem como o corte de seringueiras (Hevea spp) plantadas quando 
comprovado	o	fim	do	ciclo	produtivo	de	látex.

Art. 66 Os preços dos serviços administrativos prestados pela SEMA, 
incluindo	os	serviços	técnicos	de	laboratório	e	o	georreferenciamento	
de	 área	 para	 fins	 de	 licenciamento	 ambiental,	 serão	 definidos	 no	
regulamento. 

Art. 67	O	Estado,	através	da	SEMA,	manterá	controle	estatístico	do	
desmatamento	e	da	exploração	florestal,	através	do	monitoramento	
da	 cobertura	 vegetal,	 disponibilizando	 essas	 informações,	 via	
internet. 

Art. 68	Excetua-se	do	disposto	no	§	1º	do	art.	41	os	débitos	relativos	
a	reposição	florestal	anteriores	à	publicação	desta	lei	complementar	
que estejam em vias de regularização. 

Art. 69	 Ao	 proprietário	 ou	 posseiro	 do	 imóvel	 rural	 legalizado	 é	
permitida a utilização nos limites do mesmo imóvel, da madeira 
da	 espécie	MYRACRODUON	URUNDEUVA	 Fr.	ALL	 (aroeira)	 dele	
retirada, nos termos do regulamento, vedada à comercialização. 

Art. 70 Aplica-se no que couber, a lei que instituiu o Programa de 
Desenvolvimento Florestal - PRODEFLORA-MT. 

Art. 71 A SEMA e a SEDER deverão propor normas e mecanismos 
legais	para	a	comercialização	de	créditos	de	fixação	de	carbono	no	
Estado	de	Mato	Grosso,	derivados	de	florestas	incentivadas	por	outra	
fonte de recursos que não o MT-FLORESTA. 

Art. 72 Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Art. 73	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.	

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 21 de dezembro de 2005. 

as) BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado



85

3. DECRETO Nº. 8.188, DE 10 DE OUTUBRO DE 2006.
Regulamenta a Gestão Florestal do Estado de Mato Grosso, e dá 
outras providências.
Considerando a necessidade de regulamentar a Lei Complementar 
nº.	 233,	 de	21	de	dezembro	de	2005,	 que	dispõe	 sobre	a	Política	
Florestal do Estado de Mato Grosso,
D E C R E T A:

CAPÍTULO I
DOS OBJETIVOS E INSTRUMENTOS

Art. 1º	 A	 Gestão	 Florestal	 do	 Estado	 de	 Mato	 Grosso,	 além	 dos	
princípios	legais	da	Política	Florestal	definidos	em	lei,	visará:
I	-	a	proteção	dos	recursos	naturais:	flora,	fauna,	atmosfera,	solo	e	
água;
II - a recuperação das áreas degradadas e de reserva legal;
III	-	a	sustentabilidade	da	atividade	florestal.

Art. 2º Constituem instrumentos da Gestão Florestal do Estado de 
Mato Grosso:
I	-	a	educação	ambiental,	com	enfoque	na	atividade	florestal;
II	-	o	fomento,	a	pesquisa	e	a	extensão	florestal;
III	-	a	transparência	florestal;
IV - o cadastro de entidades consumidoras e utilizadoras de produtos 
florestais;
V - a descentralização da gestão ambiental;
VI - o Sistema de Licenciamento Ambiental das Propriedades 
Rurais;
VI	 -	 os	 incentivos	 fiscais	 e	 financeiros	 para	 florestamento	 e	
reflorestamento;
VII	-	a	fiscalização	florestal	através	da	Secretaria	de	Estado	do	Meio	
Ambiente (SEMA) e da Polícia Militar Ambiental (PMA).

CAPÍTULO II
DA TRANSPARÊNCIA FLORESTAL

Art. 3º Fica criado o Programa de Transparência Florestal, com 
o	 objetivo	 de	 compartilhar	 as	 informações	 pertinentes	 à	 política	
florestal	 do	Estado	de	Mato	Grosso	 com	os	 atores	 envolvidos	 e	 a	
sociedade civil, mediante a disponibilização dos dados relativos 
à	exploração	florestal	 e	aos	ajustes	firmados	para	 recuperação	de	
áreas degradadas e de reserva legal.

Art. 4º A implementação da Política Florestal e do Termo de 
Cooperação para Gestão Florestal Compartilhada será acompanhada 
pelo	setor	empresarial	e	pelas	organizações	não-governamentais.

Art. 5º Serão disponibilizadas pela SEMA, via internet, para acesso 
público,	informações	sobre	as	autorizações	para	queima	controlada,	
desmatamento	e	manejo	florestal	concedidas.
§1º	As	informações	a	serem	divulgadas	deverão	incluir:
I	-	o	nome	do	interessado	e	de	seu	responsável	técnico;
II - o município de localização da propriedade rural;
III - a dimensão da área da propriedade e da área objeto onde foi 
autorizada a queima, o desmatamento ou manejo;
IV - a data prevista para a queima ou desmatamento;
V - o nome dos agentes responsáveis pela apreciação dos pedidos.
§2º	Nas	autorizações	de	desmatamento	e	manejo	florestal	deverão	
ser disponibilizadas: 
I - a imagem digital da propriedade com suas coordenadas 
geográficas;
II - a reserva legal;
III - a área de preservação permanente;
IV	-	a	área	objeto	de	exploração	e/ou	conversão.

CAPÍTULO III
DA PROTEÇÃO FLORESTAL

Seção I
Da Floresta Estadual

Art. 6º	A	 Floresta	 Estadual	 constitui	 categoria	 de	 área	 de	 floresta	
nativa protegida,	 a	 ser	 criada	 através	 de	 decreto,	 com	 o	 objetivo	

de	 assegurar	 o	 uso	 múltiplo	 sustentável	 dos	 recursos	 florestais	 e	
a	pesquisa	científica	com	ênfase	em	métodos	para	sua	exploração	
sustentável.
§ 1º	A	Floresta	Estadual	 é	 de	 posse	 e	 domínio	 públicos,	 podendo	
ser explorada, por particulares, mediante concorrência pública, 
revertendo ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM) o recurso 
arrecadado.
§ 2º	Na	Floresta	Estadual	será	admitida	a	permanência	de	populações	
tradicionais que a habitam quando de sua criação, desde que o uso 
dos	recursos	naturais	se	dê	em	consonância	com	o	objetivo	da	área	
protegida,	podendo	também	ser	autorizado	o	manejo	da	área	pelos	
proprietários, enquanto não concretizada sua desapropriação. 

Seção II
Do Programa de Prevenção e Controle de

Queimadas e Incêndios Florestais
Art. 7º Fica criado, sob a coordenação da SEMA, o Programa de 
Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais do 
Estado de Mato Grosso.

Art. 8º São objetivos do Programa de Prevenção e Controle de 
Queimadas e Incêndios Florestais:
I	-	identificar	áreas	de	risco	de	ocorrência	de	incêndios	florestais,	por	
meio de sistema de monitoramento e previsão climática;
II	 -	controlar	o	uso	do	 fogo,	por	meio	de	ações	que	disciplinem	as	
autorizações	de	queimadas;
III	-	promover,	através	de	campanhas	educativas,	mobilização	social,	
conscientização e treinamento de produtores e comunidades rurais, 
o entendimento sobre os riscos e atitudes a serem tomadas com 
relação	aos	incêndios	florestais;
IV	 -	 estruturar	 e	 implantar	 núcleo	 estratégico	 com	 capacidade	
institucional	 de	 oferecer	 uma	 resposta	 aos	 incêndios	 florestais	 de	
grandes	proporções.

Seção III
Do Serviço de Prevenção e Combate a

Incêndios Florestais
Art. 9º Fica instituído o Serviço de Prevenção e Combate a Incêndios 
Florestais para desenvolver as atividades que previnam e combatam 
incêndios	 florestais	 nas	 Unidades	 de	 Conservação	 Estaduais,	 nas	
áreas de relevante interesse ecológico, bem como em áreas que 
coloquem em risco a segurança das pessoas, o meio ambiente e o 
patrimônio	do	Estado	de	Mato	Grosso.

Art. 10. O Serviço de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais 
deverá: 
I	 -	 estar	 permanentemente	em	condições	de	pronto	emprego	para	
desenvolver as atividades de prevenção e combate a incêndios 
florestais,	 durante	 o	 período	 crítico	 de	 seca,	 nas	 Unidades	 de	
Conservação sob responsabilidade do Estado, em áreas de relevante 
interesse	ecológico	e	em	áreas	florestais	que	coloquem	em	risco	a	
vida	e	o	patrimônio;
II	-	auxiliar	no	controle	do	uso	do	fogo,	por	meio	da	fiscalização	das	
queimadas;
III - utilizar instrumento de monitoramento e previsão climática para 
identificação	das	áreas	florestais;
IV	-	manter	as	operações	de	combate	a	incêndios	florestais,	rescaldo	
e	vigilância	pós-incêndio,	até	a	garantia	das	perfeitas	condições	de	
sua extinção.

Art. 11.	 Para	 assegurar	 a	 execução	 das	 ações	 de	 prevenção	 e	
combate	a	incêndios	florestais	a	SEMA	poderá:
I	-	zelar	pela	adoção	de	normas	técnicas	para	a	proteção	e	segurança	
ao público visitante das Unidades de Conservação quanto à ocorrência 
de	incêndios	florestais;
II - capacitar recursos humanos com treinamentos e cursos de 
formação e atualização na área de proteção ambiental;
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III - desenvolver atividades educativas e de conscientização ambiental, 
em	especial	nas	Unidades	de	Conservação,	bem	como	nas	regiões	
vizinhas, conforme programas estabelecidos;
IV - contratar brigadistas;
V	-	disponibilizar	e	manter	corpo	técnico	necessário;
VI - fornecer o apoio logístico, materiais de consumo, equipamentos, 
fardamento,	veículos,	embarcações,	motores	náuticos,	e	aeronaves	
para a execução das atividades, assim como o pagamento de diárias 
e passagens;
VII	-	firmar	parcerias,	através	de	termos	de	cooperação	e	convênios,	
com órgãos públicos estaduais, Municípios, entidades e empresas 
privadas,	para	execução	das	ações	previstas	neste	decreto;
VIII - sugerir e viabilizar a decretação de situação de anormalidade 
nos	casos	de	ocorrência	de	 incêndios	florestais	que	 justifiquem	 tal	
medida;
IX - assessorar tecnicamente os municípios afetados;
X	 -	 desenvolver	 pesquisas	 e	 estudos	 técnicos	 que	 visem	 o	
planejamento das atividades de prevenção e combate aos incêndios 
Florestais.

Art. 12.	Durante	o	período	crítico	de	ocorrência	de	incêndios	florestais,	
somente será autorizada a circulação de pessoas no interior das 
Unidades	 de	 Conservação	 quando	 devidamente	 identificadas	 e	
orientadas	para	a	necessidade	de	prevenção	de	incêndios	florestais.

CAPÍTULO IV
DO CADASTRO DE CONSUMIDORES DE

MATÉRIA-PRIMA DE ORIGEM FLORESTAL (CC-SEMA)
Art. 13.	O	CC-SEMA,	é	o	sistema	de	cadastramento	obrigatório	para	
os	empreendimentos	que	extraiam,	coletem,	beneficiem,	transformem,	
industrializem, comercializem, armazenem e consumam produtos, 
subprodutos	 ou	 matéria	 prima	 de	 qualquer	 formação	 florestal,	 no	
Estado de Mato Grosso.

Art. 14. Ficam sujeitos a cadastramento, a partir de 1º de janeiro de 
2006, no CC-SEMA, todas as pessoas físicas e jurídicas que extraiam, 
coletem,	 beneficiem,	 transformem,	 industrializem,	 comercializem,	
armazenem	 e	 consumam	 produtos,	 subprodutos	 ou	 matéria-prima	
originária	de	qualquer	formação	florestal	no	Estado	de	Mato	Grosso.
§1º	 Também	 estão	 sujeitos	 ao	 cadastramento	 o	 proprietário,	 o	
administrador,	 o	 representante	 legal,	 o	 responsável	 técnico	 e	 o	
representante operacional das pessoas físicas e jurídicas que 
exercerem as atividades previstas no caput deste artigo. 
§2º	Para	os	fins	previstos	neste	regulamento,	entende-se	por:
I - Proprietário: o titular do estabelecimento na forma da lei;
II - Administrador: o responsável pelo estabelecimento, quando 
designado no Contrato Social ou Estatutos Sociais;
III	-	Representante	Legal:	mandatário	legalmente	constituído	através	
de	 instrumento	 público	 de	 procuração	 para	 fins	 específicos	 de	
representar o proprietário e a empresa perante a SEMA;
IV	 -	 Responsável	 técnico:	 o	 Engenheiro	 Florestal	 devidamente	
habilitado	 pelo	 órgão	 técnico	 de	 sua	 categoria	 para	 exercer	 a	
atividade exigida;
V - Representante Operacional: a pessoa indicada pelo proprietário 
ou representante legal para operar o CC-SEMA.
§3º O procedimento para fornecimento da chave de acesso ao 
cadastro,	bem	como	os	dados	e	informações	que	devem	ser	inseridos	
no CC-SEMA será disciplinado por Portaria do Secretário de Estado 
do Meio Ambiente.
§4º Ficam dispensadas de inscrição no CC-SEMA as pessoas físicas 
e jurídicas:
I	-	que	utilizem	matéria-prima	de	origem	florestal	para	uso	doméstico	
e/ou	benfeitorias	em	sua	propriedade;
II	 -	 que	 desenvolvam,	 em	 regime	 individual	 ou	 na	 célula	 familiar,	
atividades artesanais de fabricação e reforma de móveis de madeira, 
artigos de colchoaria e estofados, assim como cestos e outros objetos 
de palha, bambu ou similar.

Art. 15. O cadastro deverá ser renovado anualmente ou quando 
houver	qualquer	alteração	das	informações	registradas.
Parágrafo único. Caso comprovada a existência de qualquer 
alteração	e	a	não-informação	desta,	o	registro	será	suspenso	até	sua	
regularização.

Art. 16.		A	inscrição	no	CC-SEMA	deverá	distinguir	a	matriz	e	a	filial,	
podendo	o	inscrito	vincular-se	a	tantas	categorias	quantas	se	fizerem	
necessárias. 

Art. 17. Somente terão acesso à Guia Florestal (GF) as pessoas que 
cumprirem	as	exigências	definidas	no	Cadastro	de	Consumidores	de	
Produtos Florestais.

Art. 18.	 O	 Certificado	 de	 Registro	 (CR),	 com	 validade	 anual	 e	
vencimento	em	31	de	 janeiro	de	cada	ano,	deverá	ser	afixado	em	
lugar	visível	na	sede	do	estabelecimento	e	apresentado	à	fiscalização	
sempre	que	solicitado,	sob	pena	de	sanções	previstas	na	legislação.

Art. 19. As pessoas físicas ou jurídicas que deixarem de se 
cadastrar no CC-SEMA, tiverem seus registros cancelados ou 
deixarem	de	apresentar	suas	declarações	de	estoque,	terão	os	seus	
estabelecimentos interditados pela SEMA.

Art. 20. A pessoa física ou jurídica cuja Inscrição Estadual for 
suspensa, cancelada, baixada ou cassada pela Secretaria de Estado 
de Fazenda (SEFAZ) terá seu registro automaticamente suspenso 
no CC-SEMA. 

Art. 21.	Caso	haja	dúvida	sobre	as	informações	cadastrais,	a	SEMA	
realizará	 as	 	 diligências	 necessárias	 para	 a	 confirmação	 idônea	 e	
correta dos dados exigidos para o cadastramento. 

Art. 22.	A	fraude,	simulação	ou		falsidade		das		informações	fornecidas,		
incluindo a declaração dos estoques de origem de Plano de Manejo 
Florestal Sustentável (PMFS) ou Plano de Exploração Florestal 
(PEF), implicará no cancelamento imediato do cadastro, sem prejuízo 
das penalidades cabíveis na esfera administrativa, civil e penal.

Art. 23. O protocolo do pedido de cadastro deverá ser precedido pelo 
recolhimento	da	Taxa	de	Cadastramento	no	valor	de	5	(cinco)	UPF/
MT, nos termos do Anexo VIII da Lei nº 8.418, de 28 de dezembro 
de 2005.

Art. 24.	O	funcionamento	do	CC-SEMA	será	disciplinado	através	de	
portaria	específica	do	Secretário	de	Estado	do	Meio	Ambiente.

CAPÍTULO V
DO MANEJO SUSTENTADO DE USO MÚLTIPLO

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 25.	 A	 exploração	 das	 florestas	 nativas	 do	 Estado	 de	 Mato	
Grosso e das demais formas de vegetação arbórea natural será 
permitida	sob	a	forma	de	manejo	florestal	sustentável	de	uso	múltiplo,	
observadas as modalidades de plano de manejo estabelecidas na Lei 
Complementar n° 233, de 21 de dezembro de 2005.
Parágrafo único.		Entende-se	por	manejo	florestal	sustentável	de	uso	
múltiplo	a	administração	da	floresta	para	a	obtenção	de	benefícios	
econômicos,	sociais	e	ambientais,	respeitando-se	os	mecanismos	de	
sustentabilidade do ecossistema objeto do manejo e considerando-
se, cumulativa ou alternativamente, a utilização de múltiplos produtos 
e subprodutos madeireiros e não madeireiros, bem como a utilização 
de	outros	bens	e	serviços	de	natureza	florestal.	

Art. 26. Os planos de manejo poderão ser concebidos de acordo com 
os seguintes aspectos:
I - quanto ao objeto:
a) madeira;
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b) castanhas, óleos, palmitos, plantas ornamentais e medicinais.
II - quanto à participação social:
a) de pequena escala;
b) comunitário; e
c) empresarial.
III - quanto ao regime de controle:
a) convencional: por área;
b) especial: por volume.

Art. 27.  Para efeito de padronização de nomenclatura, as áreas 
da	propriedade	 rural	 relacionadas	ao	manejo	 florestal	 serão	assim	
denominadas:
I	-	PMFS:	exploração	florestal	em	regime	de	manejo;
II - Área de Manejo Florestal (AMF): área total da propriedade a ser 
utilizada	por	meio	de	manejo	florestal;
III	 -	 Unidade	 de	 Produção	 Anual	 (UPA):	 subdivisões	 da	 AMF	
destinadas a serem exploradas a cada ano;
IV - Unidade de Trabalho (UT): subdivisão administrativa da UPA, que 
pode existir ou não;
V - Autorização de Exploração (AUTEX): autorização concedida após 
a aprovação pelo órgão ambiental.
Parágrafo único.  Faculta-se ao detentor do PMFS a subdivisão da 
UPA	em	UT’s.

Art. 28.  O PMFS e seus respectivos Planos Operacionais Anuais 
(POA’s)	 deverão	 ser	 protocolados	 na	 SEMA,	 para	 análise	 nas	
seguintes formas:
I - em forma digital-cd: todo o conteúdo do POA, incluindo textos, tabelas 
na	forma	de	planilha	eletrônica	e	mapas	vetoriais	georreferenciados,	
com limites, confrontantes, rios e estradas, associados a um banco 
de dados; e
II - em forma de papel impresso: todos os itens citados no inciso I 
deste artigo, com exceção do corpo das tabelas que contêm os dados 
originais	de	campo	do	inventário	florestal	de	100%	(cem	por	cento)	
das árvores de porte comercial a serem manejadas e das destinadas 
à próxima colheita.

Art. 29.  O PMFS deverá ser analisado e a AMF vistoriada por 
profissional	 legalmente	habilitado	 -	Engenheiro	Florestal	do	quadro	
da SEMA ou de órgãos conveniados.
§1º O PMFS somente será autorizado em propriedades previamente 
licenciadas.
§2º	O	PMFS	poderá	ter	o	seu	volume	liberado	em	até	30%	(trinta	por	
cento) do volume total da UPA apresentada, mediante autorização 
específica,	 desde	 que	 o	 projeto	 esteja	 de	 acordo	 com	 os	 critérios	
estabelecidos em portaria baixada pelo Secretário de Estado do Meio 
Ambiente.
§3º	A	autorização	específica,	prevista	no	§2º	deste	artigo,	não	será	
deferida	para	as	propriedades	localizadas	no	entorno	de	até	10	km	
(dez	 quilômetros)	 de	 áreas	 indígenas,	 regularizadas	 ou	 em	 vias	
de regularização, estando a apreciação do pedido condicionada à 
prévia	vistoria	 técnica	e	à	manifestação	do	órgão	federal,	no	prazo	
assinalado de 30 (trinta) dias, consignado no requerimento de 
certidão administrativa.
§4º A vistoria será realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias 
contados	 da	 emissão	 da	 autorização	 específica	 a	 que	 se	 refere	 o	
§2º deste artigo, podendo a SEMA, sempre que julgar necessário, 
realizar	novas	vistorias	técnicas	no	decorrer	da	execução	do	POA.	
§5º Caso o requerente solicite a liberação do volume total do POA, a 
SEMA	emitirá,	após	análise	técnica,	vistoria	e	aprovação,	a	AUTEX	
ao detentor do PMFS.
§6º A AUTEX terá validade de 1 (um) ano, podendo ser renovada 
por	 mais	 1	 (um)	 ano,	 mediante	 apresentação	 de	 relatório	 técnico	
emitido	por	engenheiro	florestal	habilitado,	acompanhado	da	ART,	na	
hipótese em que o volume anual autorizado não seja ultrapassado.
§7º A renovação da AUTEX somente será deferida após vistoria 
técnica.

Art. 30.	Oficializada	a	aprovação	do	PMFS,	a	SEMA	emitirá	o	Termo	
de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada, para 
que seja averbada à margem da matrícula do imóvel e anexada ao 
processo.
Parágrafo único.  O Termo de Responsabilidade de Manutenção 
de Floresta Manejada será instituído por Portaria do Secretário de 
Estado do Meio Ambiente.

Art. 31.  As atividades desenvolvidas em cada UPA deverão obedecer 
aos	Planos	Operacionais	Anuais	 (POA’s),	 	 elaborados	 anualmente	
de acordo com cronograma de execução, previstos nos relatórios 
que deverão conter o detalhamento das atividades programadas e 
realizadas.

Art. 32.	 	 A	 UPA	 será	 definida	 conforme	 a	 demanda	 anual	 de	
matéria-prima	 do	 detentor	 do	 plano	 e	 com	 base	 no	 ciclo	 de	 corte	
estabelecido.

Art. 33.  A SEMA poderá antecipar a exploração em uma UPA, desde 
que a antecipação esteja prevista no POA.
Parágrafo único.  No caso da antecipação não ter sido prevista no 
POA, deverá ser protocolado um relatório, juntamente com novo 
cronograma, e encaminhado à SEMA para análise e aprovação.

Art. 34.		O	diâmetro	mínimo	de	exploração	dos	indivíduos	de	corte	
será	igual	ou	superior	a	45cm	(quarenta	e	cinco)	de	Diâmetro	Altura	
do Peito (DAP). 
Parágrafo único.  No caso da Aroeira  (Myracrodruon urundeuva) 
e	 do	 Gonçaleiro	 (Astronium	 fraxinifolium),	 o	 diâmetro	 mínimo	
de	 exploração	 será	 definido	 considerando-se	 critérios	 técnicos	
concebidos em função das suas características ecológicas e do uso 
a que se destinarem.

Art. 35.  O volume de exploração por hectare será estabelecido com 
base	nos	seguintes	parâmetros:
I - volume existente na UPA;
II	-	regeneração	natural	de	cada	espécie	a	ser	explorada	na	UPA;
III	-	capacidade	de	regeneração	das	espécies	sob	manejo.
§1º	O	volume	médio	a	ser	extraído	será	aquele	definido	pelo	Inventário	
Florestal de 100% (cem por cento).
§2º	Fica	definido	o	fator	de	forma	0.7	para	cálculo	de	volume	médio/
ha.
§3º Para cálculo da volumetria será descontada a casca da árvore.

Art. 36.	 	 O	 PMFS	 deverá	 apresentar	 inventário	 florestal	 de	 100%	
(cem por cento) das árvores de porte comercial, considerando-se 
o estoque comercial para o segundo ciclo, cujo incremento será 
monitorado por inventário contínuo nas parcelas permanentes com 
periodicidade de 3 (três) anos. 
§1º A cada 200 (duzentos) hectares de AMF será estabelecida uma 
parcela permanente.
§2º	As	 informações	 de	 que	 trata	 o	 caput	 deste	 artigo	 deverão	 ser	
processadas e apresentadas à SEMA, acompanhadas dos respectivos 
mapas logísticos de exploração, os quais deverão ser elaborados 
subseqüentemente	para	a	UPA	a	ser	explorada	a	cada	ano.

Art. 37.  Na execução do Inventário Florestal de 100% (cem por 
cento),	deverão	ser	obedecidos	os	seguintes	critérios	técnicos:
I - árvores comerciais de corte - DAP maior ou igual a 45 (quarenta 
e cinco) cm;
II - árvores comerciais porta sementes - DAP maior ou igual a 45 
(quarenta e cinco) cm;
III - árvores comerciais remanescentes - DAP entre 30 (trinta) e 45 
(quarenta e cinco) cm.
§1º	O	 inventário	 florestal	 de	 100%	 (cem	por	 cento)	 deve	 prever	 a	
percentagem mínima de 10% (dez por cento) de árvores porta 
sementes	 por	 espécie,	 com	DAP	 superior	 a	 45	 (quarenta	 e	 cinco)	
cm.
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§2º	Qualquer	espécie	que	apresentar	a	densidade	inferior	a	0,05/hec	
será	considerada	rara,	ficando	vedada	a	sua	extração.
§3º	 A	 identificação	 das	 árvores	 inventariadas	 será	 efetuada	 por	
placas	que	deverão	seguir	os	seguintes	padrões:	
I - o número da faixa e o número da árvore;
II - material de alumínio ou PVC rígido de alta durabilidade;
III - cores:
a) vermelha, para porta semente;
b) verde, para corte;
c) azul, para remanescente.
§4º	 As	 placas	 de	 identificação	 das	 árvores	 do	 inventário	 florestal	
100%	(cem	por	cento)	deverão	ser	fixadas	a	altura	do	peito	e,	após	o	
abate,	as	placas	deverão	ser	fixadas	no	toco.

Art. 38.	 Na	 hipótese	 do	 detentor	 e/ou	 executor	 do	 PMFS	 não	 se	
enquadrar	na	categoria	de	indústria	processadora	de	matéria-prima,	
a	liberação	da	GF	ficará	condicionada	à	apresentação	de	contratos	
de compra e venda com as indústrias consumidoras e ao registro em 
Cartório de Títulos e Documentos, respeitando-se o volume liberado 
na AUTEX.

Art. 39.  O PMFS deverá conter, obrigatoriamente, a Anotação de 
Responsabilidade	 Técnica	 (ART)	 por	 técnico	 responsável	 pela	
elaboração	e/ou	execução,	supervisão	e	orientação	técnica.
Parágrafo	único.	Ocorrendo	alteração	de	responsabilidade	técnica	do	
PMFS, o detentor deverá comunicar e apresentar à SEMA uma nova 
ART, bem como a comprovação da baixa da ART anterior.

Art. 40.  No caso de transferência do PMFS, deverá ser apresentado 
à SEMA o Termo de Transferência do PMFS, averbado na matrícula 
do imóvel, assumindo o adquirente as responsabilidades previstas na 
legislação em vigor.

Art. 41.		Para	a	realização	da	vistoria	técnica	nas	áreas	relacionadas	
aos	POA’s	e	emissão	do	parecer	sobre	a	situação	do	PMFS,	deverão	
ser avaliados os itens determinados pela SEMA.
Parágrafo único.  No caso de um ou mais itens avaliados serem 
considerados	 insatisfatórios,	 o	 técnico	 vistoriador	 poderá	 exigir	 do	
seu detentor o compromisso de melhoria do(s) respectivo(s) item(ns), 
sem prejuízo para o andamento do POA.

Seção II
Plano de Manejo Florestal de Uso Múltiplo

Comunitário (PMFS-C)
Art. 42.		A	exploração	de	recursos	florestais	no	Estado	de	Mato	Grosso	
poderá	ser	efetuada	por	PMFS-C,	por	intermédio	de	associações	ou	
cooperativas de legítimos possuidores ou concessionários de glebas 
rurais, respeitando-se o limite mínimo de quinhentos hectares a 
serem explorados anualmente.
Parágrafo	único.		Aplicam-se	ao	PMFS-S	as	disposições	definidas	na	
seção I deste Capítulo.

Art. 43.		As	associações	ou	cooperativas	deverão	ser	representadas	
por	 responsável	 técnico	 habilitado	 para	 elaboração,	 execução	 e	
orientação	técnica	na	condução	do	PMFS-C.

Art. 44. A comprovação da legitimidade da associação ou cooperativa 
será efetuada mediante a apresentação de cópia autenticada dos 
seguintes documentos:
I - Estatuto Social, devidamente registrado em cartório ou cópia da 
sua	publicação	em	diário	oficial;
II - Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
III	-	Ata	da	Assembléia	que	elegeu	a	diretoria,	registrada	em	cartório,	
ou	cópia	da	sua	publicação	em	diário	oficial;
IV - Cadastro de Pessoa Física e Carteira de Identidade do seu 
Presidente.
§1º Quando a associação ou cooperativa for dirigida por Colegiado, 
será exigida a apresentação dos documentos de identidade e CPF 
dos membros da diretoria por cópias autenticadas;

§2º No ato do protocolo do PMFS-C, a associação ou cooperativa 
deverá ter, no mínimo, 1 (um) ano de existência, a contar da data 
do	registro	em	cartório	ou	publicação	em	diário	oficial,	da	sua	ata	de	
constituição.
§3º Os associados ou cooperados que estiverem sendo representados 
pela associação ou cooperativa deverão apresentar os documentos 
de identidade e CPF por cópias autenticadas.

Art. 45.  A associação ou cooperativa poderá receber da SEMA  
documento de comprovação de origem dos produtos explorados, 
apresentando	 laudo	 técnico	 subscrito	 por	 responsável	 técnico		
habilitado,  com a devida a ART.

Art. 46.		A	aprovação	do	PMFS-C	ficará	condicionada	à	análise	da	ata	
de reunião realizada pela associação ou cooperativa e do respectivo 
laudo de vistoria de campo.

Seção III
Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo

Não-Madeireiro (PMFS-NM)
Art. 47.  O PMFS-NM, a ser desenvolvido em áreas de Floresta no 
Estado	de	Mato	Grosso,	deverá	seguir	normativa	específica.
Parágrafo único.		Aplicam-se	ao	PMFS-NM	as	disposições	definidas	
na seção I deste Capítulo.

Art. 48.		Nas	áreas	de	ocorrência	de	espécies	para	usos	ornamentais,	
medicinais, aromáticas, óleos essenciais, látex, sementes, frutos, 
palmitos	e	outros	produtos,	cuja	exploração	tenha	importância	sócio-
econômica	relevante	para	as	populações	 locais,	a	extração	deverá	
ser feita de acordo com o plano de manejo integrado.

Art. 49.		Na	hipótese	de	manejo	florestal	para	exploração	de	palmito,	
deverá ser realizado inventário de 100% (cem por cento) da área a 
ser explorada. 
Parágrafo único.  O ciclo de corte deverá obedecer aos seguintes 
limites mínimos:
I	-	3	(três)	anos	para	as	espécies	que	perfilham;	e
II	-	7	(sete)	anos	para	as	espécies	que	não	perfilham.

Art. 50.  Na exploração de UPA para obtenção de palmito oriundo 
de	espécies	que	não	perfilham,	deverão	ser	mantidos	10%	(dez	por	
cento)	dos	indivíduos	adultos,	a	fim	de	promoverem	a	produção	de	
sementes e a regeneração natural.
Parágrafo único.  As palmeiras destinadas à produção de semente 
referidas no caput deste artigo deverão estar distribuídas regularmente 
na UPA.

Seção IV
Das Disposições Complementares

Art. 51.  Todas as modalidades de manejo deverão adotar ciclo de 
corte não inferior a 25 (vinte e cinco) anos, com exceção das não-
madeiráveis.

Art. 52.  A SEMA poderá aceitar, excepcionalmente, ciclo de corte 
inferior ao estipulado no caput deste artigo, desde que comprovada 
a	sua	viabilidade	técnica	e	econômica	mediante	dados	de	inventário	
florestal	da	área	manejada	e	de	incremento	das	espécies,	por	meio	
de	vistoria	técnica.

Art. 53.	O	detentor	ou	executor	de	PMFS	fica	obrigado	a	apresentar	
relatório	 técnico	 anual,	 elaborado	 por	 profissional	 legalmente	
habilitado, após a exploração e durante todo o ciclo de corte, devendo 
constar no cronograma do projeto PMFS.

Art. 54. O proprietário rural, quando desejar o cancelamento do Termo 
de Responsabilidade de Averbação de Floresta Manejada averbado 
na	matrícula	do	seu	imóvel,	deverá	atender	aos	seguintes	critérios:
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I	 -	 apresentar	 laudo	 técnico	 informando	 a	 quantidade	 de	 área	 e	
volume efetivamente explorada;
II	-	proceder	ao	pagamento	da	reposição	florestal	referente	ao	volume	
efetivamente explorado, caso necessário.

Art. 55.  Os roteiros para elaboração dos PMFS serão disciplinados 
por Portaria do Secretário de Estado do Meio Ambiente.

CAPÍTULO VI
DA AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO (AD) E  DA 

AUTORIZAÇÃO DE
EXPLORAÇÃO FLORESTAL (AEF)

Seção I
Disposições Gerais

Art. 56.	 Os	 procedimentos	 de	 conversão	 de	 uso	 do	 solo,	 através	
de	 plano	 de	 exploração	 florestal	 e	 autorização	 de	 desmatamento	
nos imóveis e propriedades rurais no Estado de Mato Grosso, 
observarão	as	disposições	da	Lei	Complementar	nº	233,	de	2005,	e	
deste	regulamento,	sem	prejuízo	das	normas	definidas	na	legislação	
federal.

Art. 57. A concessão de AD e AEF deve obedecer ao disposto na 
legislação vigente com relação aos limites máximos permitidos de 
desmatamento, à localização da Área de Reserva Legal e das Áreas 
de	Preservação	Permanente,	verificando	se	as	áreas	anteriormente	
convertidas estão abandonadas, sub-utilizadas ou utilizadas de 
forma	 inadequada,	e	à	existência	de	áreas	que	abriguem	espécies	
ameaçadas de extinção.
§1º A concessão a que se refere este artigo, em áreas passíveis 
de	 uso	 alternativo	 do	 solo,	 que	 abriguem	espécies	 ameaçadas	 de	
extinção, dependerá de medidas compensatórias e mitigatórias que 
assegurem	a	conservação	das	referidas	espécies.
§2º É proibida a emissão de AD em áreas onde ocorra a concentração 
natural de maciços de castanheira (Bertholletia excelsa) e de 
seringueira (Hevea spp).

Art. 58.  A AEF será concedia pela SEMA, após aprovação do Plano 
de Exploração Florestal (PEF).

Art. 59.	 	O	prazo	de	validade	da	AEF	será	definido	no	cronograma	
proposto	pelo	responsável	técnico,	não	podendo	exceder	o	prazo	da	
Licença	Ambiental	Única	(LAU).
Parágrafo único.  Na hipótese de não exploração da área no prazo 
concedido, a AEF poderá ser prorrogada pelo prazo de 1 (um) ano, 
mediante a atualização do cronograma e recolhimento da taxa de 
vistoria.

Art. 60.  A AD será concedida após apresentação de um laudo 
técnico	da	exploração	florestal,	elaborado	pelo	responsável	técnico,	
bem	como	mediante	a	comprovação	da	reposição	florestal,	quando	
cabível.
Parágrafo único.  O prazo de validade da Autorização de 
Desmatamento	 será	 definido	 no	 cronograma	 proposto	 pelo	
responsável	técnico,	respeitado	o	prazo	estabelecido	na	LAU.

Art. 61.	 	 Ficam	 dispensadas	 de	AD	 as	 operações	 de	 limpeza	 de	
pastagem, de cultura agrícola e corte de bambu, desde que previstas 
na LAU.
Parágrafo único.  Na hipótese de LAU já aprovada sem a previsão 
das	operações	citadas	no	caput	deste	artigo,	o	 interessado	deverá	
solicitar	autorização	específica.

Art. 62.	 	 A	 área	 referida	 no	 caput	 do	 Art.	 61,	 além	 de	 conter	 a	
presença de gramínea (pastagem), poderá ter regeneração natural 
com	até	50	(cinqüenta)	indivíduos	por	hectare,	com	DAP	até	10	(dez)	
centímetros.

Art. 63. O Inventário Florestal para PEF, concebido segundo a 
tipologia vegetal, observará:

I -	para	área	de	floresta,	o	inventário	florestal	poderá	ser	realizado	por	
amostragem, com 95% (noventa e cinco por cento) de probabilidade 
e	erro	amostral	de	até	10%;
II - para área de cerrado a estimativa de volume poderá ser aleatória 
ou sistemática, com intensidade amostral de 0,1 a 0,2% da área total 
do projeto;
III - para pequenas propriedades será facultada a apresentação 
de	 inventário	 florestal,	 cabendo	 à	 SEMA	 considerar,	 em	 caso	 de	
inexistência,		o	volume	máximo	de	(quinze	)15	m3/ha	da	área	a	ser	
convertida. 
Parágrafo único.		Para	os	fins	deste	decreto,	considera-se	pequena	
propriedade	rural	a	propriedade	com	área	entre		51	(cinqüenta	e	um)	
a		150	(cento	e	cinqüenta)	hectares.	

Art. 64.		Para	efeito	do	cálculo	do	volume	de	matéria-prima	florestal,	
será	considerada	cada	tipologia	florestal	encontrada	na	área	total	do	
PEF, excluídas as áreas que não serão objeto de exploração.  

Art. 65.  Os proprietários ou possuidores de imóvel rural limítrofe com 
terras indígenas deverão comprovar que a área a ser explorada está 
fora dos limites da reserva indígena, mediante certidão expedida pela 
Fundação Nacional do Índio (FUNAI).

Art. 66.  Na hipótese da área do PEF estar fora do entorno de 10 
(dez) Km da área de reserva indígena, será dispensada consulta à 
FUNAI;	caso	contrário,	as	autorizações	somente	serão	concedidas	
após certidão expedida  pela  FUNAI.

Art. 67.  Não será concedida nova AD caso seja comprovada, mediante 
vistoria	técnica,	a	existência	de	área	subutilizada	na	propriedade.	

Art. 68.	 	É	obrigatória	a	apresentação	de	Relatório	Técnico	após	a	
exploração	florestal,	pelo	responsável	técnico,	observados	os	prazos	
definidos	no	cronograma	de	execução	do	projeto.

Art. 69.	 	É	obrigatória	a	apresentação	de	Laudos	Técnicos	após	o	
desmatamento,	 pelo	 responsável	 técnico,	 observados	 os	 prazos	
definidos	no	cronograma	de	execução	do	projeto.

Art. 70.  Na hipótese de divergência sobre a tipologia vegetal, será 
realizada	vistoria	técnica	pela	SEMA	e	elaborado	parecer	técnico.

Art. 71.  A concessão de AD de área passível de conversão de uso 
do	solo,	em	propriedades	 rurais	de	até	50	ha	 (cinqüenta	hectares)	
que	 tenham	como	finalidade	a	agricultura	 familiar,	será	emitida	em		
procedimento	simplificado	com	os	seguintes	requisitos:
I - requerimento em formulário padronizado, com a assistência de 
responsável	técnico	de	órgãos	ou	entidades	de	assistência	técnica	e	
extensão rural, se necessária;
II - prova de propriedade ou posse;
III - cópia do contrato de arrendamento ou comodato, quando for o 
caso;
IV	 -	procuração	com	poderes	específicos	para	o	pleito,	quando	 for	
o caso;
V - documento que comprove a averbação da Área de Reserva Legal, 
quando for o caso; 
VI	-	mapa	com	as	coordenadas	geográficas	dos	vértices		do		perímetro	
da  propriedade.
§1º	O	 requerimento	de	AD	poderá	ser	apresentado	por	 técnico	de	
entidades não-governamentais representativas de produtores rurais 
cadastrados pela  SEMA.
§2º	A	SEMA	poderá	autorizar	a	exploração	da	matéria-prima	florestal	
de acordo com o inciso III do Art. 60 deste decreto.

Art. 72.	 A	 vistoria	 técnica	 em	 pequena	 propriedade	 rural	 será	
realizada,  se  necessário, a	critério	da	SEMA.
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Art. 73. O titular da AD que não cumprir a legislação ambiental, 
conforme	 comprovação	de	 vistoria	 técnica,	 não	poderá	obter	 nova	
autorização	 ou	 tê-la	 renovada,	 sem	 prejuízo	 das	 demais	 sanções	
cabíveis.

Art. 74.	 Na	 hipótese	 de	 constatação,	 através	 de	 vistoria	 técnica,	
da	existência	de	matéria-prima	florestal,	não	contemplada	no	PEF,	
após	 conferência	 do	 volume	e	 espécie,	 a	SEMA	poderá	 expedir	 a	
Autorização	para	Utilização	de	Matéria-Prima	Florestal.

Art. 75.	 	 Na	 região	 em	 que	 não	 houver	 viabilidade	 econômica	
para o aproveitamento do material lenhoso existente na área a ser 
convertida,	 comprovada	 mediante	 parecer	 técnico,	 será	 devida	 a	
correspondente	 reposição	 florestal,	 relativamente	 à	 volumetria	 da	
matéria-prima	florestal	aproveitada.

Art. 76.		As	autorizações	previstas	nesta	seção	serão	disciplinadas	
por Portaria do Secretário de Estado do Meio Ambiente.

Seção II
Da Limpeza de Pastagens no Pantanal

Art. 77.  É expressamente proibida a retirada de vegetação nativa na 
planície alagável do Pantanal, salvo para agricultura de subsistência 
e	limpeza	de	pastagens	nativas	e	artificiais.

Art. 78.	A	limpeza	de	pastagem	é	a	prática	de	manutenção	da	atividade	
exercida pelo empreendedor em área passível de exploração, 
através	da	supressão	manual	ou	mecânica	de	espécies	herbáceas	
ou	 arbustivas,	 consideradas	 espécies	 de	 vegetação	 invasora	 que	
possam prejudicar a atividade pecuária.

Art. 79.  A limpeza de pastagem localizada na planície alagada do 
Pantanal poderá ser autorizada pela SEMA, em áreas devidamente 
licenciadas. 

Art. 80.  Em se tratando de pastagem em processo evoluído de 
regeneração	natural,	que	ocorra	a	presença	de	espécies	arbóreas	e	
onde	se	fizer	necessária	a	retirada	de	material	lenhoso	ou	madeireiro,	
a autorização deverá ser de desmatamento e deverá ser solicitada 
mediante apresentação de um PEF, nos moldes do roteiro da SEMA, 
através	do	Licenciamento	Ambiental	da	Propriedade	Rural.

CAPÍTULO VII
DA REPOSIÇÃO FLORESTAL

Art. 81.		A	reposição	florestal	é	obrigatória	nos	desmatamentos	em	
área de vegetação natural e deverá ser efetuada:
I	 -	 pelo	 consumidor	 de	 matéria-prima	 florestal	 oriunda	 de	
desmatamento; (VIDE DECRETO Nº. 1.214)
II - pelo detentor da autorização de desmatamento, caso não seja 
dada	destinação	para	consumo	da	matéria-prima	florestal	extraída;
III - pelo proprietário ou possuidor da área desmatada sem 
autorização.
§1º	 Fica	 desobrigado	 da	 reposição	 florestal	 prevista	 no	 inciso	 II	 o	
pequeno	proprietário	rural	ou	possuidor	familiar,	assim	definidos	no	
art. 1º, § 2º, inciso I, da Lei Federal nº 4.771, de 1965.
§2º	 A	 reposição	 florestal	 será	 efetuada	 no	 Estado	 de	 origem	 da	
matéria-prima,	mediante	o	plantio	de	espécies	florestais	adequadas,	
preferencialmente nativas, cuja produção seja, no mínimo, igual ao 
volume extraído. 

Art. 82.  A pessoa, física ou jurídica, que por sua natureza tenha o 
consumo	superior	a	24.000	st/ano	(vinte	e	quatro	mil	metros	estéreos	
por	ano),	ou	8.000	mdc/ano	(oito	mil	metros	de	carvão	vegetal	por	
ano),	ou	12.000	m3/ano	(doze	mil	metros	cúbicos	de	toras	por	ano),	
fica	 obrigada	 a	manter	 ou	 formar,	 diretamente	 ou	 em	 participação	
com	 terceiros,	 florestas	 destinadas	 a	 assegurar	 a	 sustentabilidade	
de sua atividade.

§1º Para atendimento do caput deste artigo, os empreendimentos 
deverão apresentar Plano Integrado Florestal a ser normatizado pela 
SEMA.
§2º Nos novos empreendimentos ou em ampliação de consumo de 
matéria-prima	florestal	que	não	possuírem	comprovação	de	plantio	
para atendimento do disposto neste artigo, deverão ser apresentados 
projetos	de	reflorestamento	à	SEMA	e,	após	análise	e	vistoria	técnica,	
poderá	ser	concedido	crédito	de	reposição	florestal	provisório.
§3º	 Os	 empreendimentos	 que	 necessitarem	 de	 crédito	 de	
reposição	 florestal	 provisório	 deverão	 prever	 em	 seus	 projetos	 de	
reflorestamento,	no	mínimo,	25%	a	mais	do	seu	volume	do	consumo	
anual.

Art. 83.	 	 A	 destinação	 da	 matéria-prima	 florestal	 extraída	 para	
consumo, prevista no inciso II do Art. 81, deverá ser comprovada 
dentro do período de vigência da AEF.
§1º	 Não	 havendo	 a	 destinação	 para	 o	 consumo	 da	matéria-prima	
florestal,	deverá	ser	cumprida	a	reposição	florestal,	considerando	os	
seguintes volumes:
I - para área de Floresta:
a) madeira para processamento industrial, em tora: 30 (trinta) m3 por 
hectare; e
b)	madeira	 para	 energia	 ou	 carvão,	 lenha:	 50	 (cinqüenta)	 m3	 por	
hectare.
II	-	para	área	de	Cerrado:	50	(cinqüenta)	m3	por	hectare;
III - para outras áreas: 30 (trinta) m3 por hectare.
§2º	A	reposição	florestal	de	que	trata	o	inciso	II	do	Art.	81	observará	o	
volume auferido no inventário, caso seja inferior aos limites previstos 
no caput deste artigo.
§3º Findada a vigência da AEF sem o cumprimento do disposto no 
caput	ou	a	devida	reposição	florestal,	o	detentor	da	AEF	incorrerá	nas	
infrações	previstas	neste	decreto.

Art. 84.	 	A	 reposição	 florestal	 de	 que	 trata	 o	 inciso	 III	 do	Art.	 81	
será	cumprida	em	até	1	(um)	ano,	a	contar	da	data	de	autuação,	e	
observará os seguintes volumes mínimos:
I	-	para	área	de	Floresta	Amazônica:	80	(oitenta)	m3	por	hectare;
II	-	para	área	de	Cerrado:	50	(cinqüenta)	m3	por	hectare;
III - para outras áreas: 30 (trinta) m3 por hectare.

Art. 85.	 	 A	 reposição	 florestal	 será	 calculada	 sobre	 volumes	 da	
matéria-prima	suprimida	e/ou	consumida	e	cumprida	no	Estado	de	
Mato Grosso mediante as seguintes modalidades:
I - plantio com recursos próprios de novas áreas, em terras próprias 
ou pertencentes a terceiros;
II	-	participação	societária	em	projetos	de	reflorestamento	implantados	
através	 de	 associações	 ou	 cooperativas	 de	 consumidores,	 cujos	
direitos	dos	participantes	serão	especificados	em	cotas	percentuais;
III	 -	 aquisição	 de	 créditos	 de	 reposição	 florestal,	 garantidos	 por	
plantios	 florestais	 efetuados	 por	 empresas	 especializadas,	 com	
projeto	de	reflorestamento	aprovado	pela	SEMA;
IV	-	pagamento	da	taxa	florestal	referente	ao	consumo	utilizado	e/ou	
supressão realizada. 
Parágrafo único.	 A	 reposição	 florestal	 deverá	 ser	 efetuada	 com	
espécies	adequadas	e	técnicas	silviculturais	que	garantam	o	objetivo	
do empreendimento, cuja produção seja, no mínimo, equivalente à 
supressão	 ou	 consumo	 efetuado,	 através	 da	 execução	 do	 projeto	
técnico	aprovado	pela	SEMA.

Art. 86.	 	 Poderão	 ser	 contabilizados	 como	 crédito	 de	 reposição	
florestal:
I	 -	os	plantios	de	espécie	de	seringueira	 (Hevea	spp),	 implantados	
com	a	finalidade	exclusiva	de	exploração	de	látex;
II	-	o	reflorestamento	efetuado	para	efeito	de	recuperação	de	área	de	
reserva legal;
III	 -	 o	 reflorestamento	 com	 espécies	 frutíferas	 definidas	 em	
regulamento;
IV	-	o	reflorestamento	com	espécies	nativas	e	exóticas	madeiráveis.
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§1º	 Somente	 serão	 	 contabilizados	 	 como	 	 crédito	 	 de	 	 reposição	
florestal	 os	plantios	e	 reflorestamentos	previstos	nos	 incisos	 I,	 II	 e	
III deste artigo iniciados à partir da vigência da Lei Complementar nº 
233, de 2005. 
§2º	A	reposição	florestal	em	áreas	de	reserva	legal	pode	ser	realizada	
mediante	o	plantio	temporário	de	espécies	arbóreas	exóticas	como	
pioneiras, visando à restauração do ecossistema original.
§3º	A	reposição	florestal	efetuada	em	áreas	de	reserva	legal	deverá	
ser comprometida com a regeneração da vegetação nativa após o 
corte	final,	proibido	o	corte	do	sub-bosque.

Art. 87.		Ficam	isentas	da	reposição	florestal	as	pessoas	físicas	ou	
jurídicas que venham a se prover de: (VIDE DECRETO Nº. 1.214)
I	-	matéria-prima	proveniente	de	manejo	florestal;	
II	-	matéria-prima	florestal	própria,	em	benfeitoria	dentro	de	sua	posse	
ou propriedade;
III	-	matéria-prima	proveniente	de	erradicação	de	cultura	ou	espécie	
frutífera;
IV	-	matéria-prima	florestal	proveniente	de	desmatamento	autorizado	
nas Licenças de Instalação;
V - resíduos oriundos de desmatamento autorizado pela SEMA, tais 
como raízes, tocos e galhadas;
VI - resíduos provenientes de atividade industrial, como costaneiras, 
aparas, cavacos e similares; 
VII	-	produto	oriundo	de	desbaste	de	floresta	plantada,	ou	poda	de	
frutíferas;
VIII	-	matéria-prima	proveniente	de	corte	de	árvores	ou	podas	urbanas	
devidamente autorizadas pelo órgão municipal;
IX	-	matéria-prima	proveniente	do	corte	do	palmito	Orbignya	oleifeira	
Bur (babaçu, aguaçu).
Parágrafo único. A isenção não desobriga o interessado da 
comprovação, junto ao órgão ambiental, da origem e legitimidade da 
matéria-prima	florestal	ou	dos	resíduos.		

Art. 88.		A	reposição	florestal	cumprida	por	meio	de	plantios	florestais	
executados por terceiros dar-se-á pela participação em programas 
de	fomento	florestal,	administrados	por	pessoas	físicas	ou	jurídicas	
habilitadas pelo órgão ambiental competente, respeitando-se o 
princípio da livre concorrência.
Parágrafo único. Para o cumprimento do disposto no caput, será 
admitida a habilitação de pessoa física e jurídica, registrado no 
cadastro de proprietário rural, nas categorias de Administradora de 
Fomento, Especializada, Associação Florestal, Cooperativa Florestal 
ou	Reflorestadora.	

Art. 89.  A habilitação de pessoa jurídica em Programa de Fomento 
Florestal dependerá de:
I - cadastramento no CC-SEMA: 
a)	para	associações	ou	cooperativas:	ata	de	criação,	ata	de	posse	
da diretoria, inscrição no CNPJ, CPF e RG dos diretores e estatutos 
consolidados, inscrição Estadual e Alvará;
b)	para	Administradora	de	Fomento,	Especializada	ou	Reflorestadora:	
contrato social, Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ), Inscrição Estadual, Alvará, CPF e RG dos sócios;
II - certidão de registro no CREA, da administradora de fomento e do 
Responsável	Técnico,	e	a	devida	ART;
III	 -	 comprovação	 de	 quitação	 de	 débitos	 referentes	 à	 reposição	
florestal.
IV	-	certidão	de	regularidade	fiscal	emitida	pela	SEFAZ-MT.
Parágrafo único.  Qualquer alteração ocorrida na documentação 
mencionada no caput deste artigo, bem como na composição da 
diretoria,	dos	sócios	e	do	corpo	 técnico,	deverá	ser	 imediatamente	
comunicada ao órgão ambiental competente, sob pena de suspensão 
da habilitação.

Art. 90.  A habilitação de pessoa física em Programas de Fomento 
Florestal dependerá de:
I - cadastramento no CC-SEMA.

II - certidão de registro no CREA, da administradora de fomento e do 
responsável	técnico,	e	devida	ART;
III	 -	 comprovação	 de	 quitação	 de	 débitos	 referentes	 à	 reposição	
florestal.
IV	-	certidão	de	regularidade	fiscal	emitida	pela	Secretaria	de	Estado	
de Fazenda.

Art. 91.	A	área	destinada	ao	plantio	de	 reflorestamento	deverá	ser	
delimitada,	demarcada,	referenciada	geograficamente.

Art. 92.	 	A	 SEMA	 somente	 emitirá	Certificado	 de	Habilitação	 para	
Programas de Fomento Florestal após análise e aprovação dos 
documentos apresentados.

Art. 93.		O	crédito	de	reposição	florestal	será	concedido	com	base	na	
estimativa	da	produção	da	floresta	para	a	rotação	em	curso.
§1º	O	volume	máximo	para	aprovação	inicial	do	crédito	de	reposição	
florestal	 será	de	150	m³/ha	 (cento	e	 cinqüenta	metros	 cúbicos	por	
hectare)	ou	225	mst/ha	(duzentos	e	vinte	e	cinco	metros	stereos	por	
hectare).
§2º	O	crédito	de	que	trata	o	parágrafo	anterior	poderá	ser	ajustado	
após apresentação de Inventários Florestais, com a devida ART, que 
comprovem	alterações	do	volume	de	corte,	os	quais	serão	analisados	
e autorizados pela SEMA.
§3º	A	SEMA	poderá	adotar	novos	parâmetros	baseados	em	estudos	
técnico-científicos,	 devidamente	 homologados	 por	 instituição	 de	
pesquisa.
§4º	O	percentual	máximo	de	 falhas	na	floresta	é	de	5%	(cinco	por	
cento), acima do qual o volume reposto poderá ser reduzido, desde 
que	recomendado	por	laudo	técnico.
§5º	O	crédito	de	reposição	dar-se-á	mediante	prévia	comprovação	da	
implantação	do	empreendimento,	por	meio	de	vistoria	técnica.
§6º	 Para	 a	 aprovação	 do	 plantio	 florestal	 serão	 considerados	 os		
aspectos	técnicos	do	povoamento,	tais	como	espécies,	espaçamentos,	
percentual	 de	 falha,	 aspectos	 fitossanitários,	 combate	 a	 pragas,	
aceiros e estradas, prevenção e combate a incêndios, divisão e 
identificação	de	 talhões	e	coordenadas	geográficas	do	perímetro	e	
dos	talhões.

Art. 94.	 	 As	 florestas	 plantadas	 destinadas	 à	 reposição	 florestal	
obrigatória,	indicadas	através	de	projeto	técnico	de	reflorestamento,	
somente	 serão	 levadas	 a	 crédito	 após	 a	 efetiva	 implantação,	
constatada	em	vistoria	técnica,	realizada	no	mínimo	12	(doze)	meses	
após o plantio, mediante solicitação do interessado(VIDE DECRETO 
Nº. 1.214).
Parágrafo único.	O	crédito	de	reposição	florestal	será	concedido	pela	
SEMA	por	meio	de	Autorização	de	Crédito	de	Reposição	Florestal.

Art. 95.	A	vinculação	de	créditos	de	reposição	florestal	do	Programa	
de Fomento Florestal dar-se-á após a comprovação do plantio e 
mediante apresentação do Termo de Vinculação de Reposição 
Florestal, conforme portaria do Secretário de Estado do Meio 
Ambiente.
§1º	A	 SEMA	 aprovará	 a	 vinculação	 de	 créditos	 após	 a	 análise	 do	
Termo de Vinculação.
§2º	A	vinculação	de	créditos	poderá	ser	autorizada	em,	no	máximo,	
02 (dois) anos após aprovação do plantio, sendo que, vencido este 
prazo,	as	vinculações	dependerão	de	nova	vistoria	técnica.
§3º	Não	será	aprovada	a	vinculação	de	créditos	de	reposição	florestal	
de responsáveis por Programas de Fomento Florestal que estiverem 
em	débito	com	a	SEMA	ou	com	a	Fazenda	Estadual.

Art. 96.	 A	 manutenção	 do	 plantio	 florestal	 próprio	 para	 fins	 de	
reposição	florestal	é	de	inteira	responsabilidade	da	pessoa	física	ou	
jurídica que o vincula.

Art. 97.	 Os	 responsáveis	 pelo	 cumprimento	 da	 reposição	 florestal	
deverão  apresentar à SEMA o Inventário Florestal acompanhado de 
ART, observado o seguinte cronograma:
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I - no 2º (segundo), 4º (quarto) e 6º (sexto) ano após o plantio com 
finalidade	de	produção	de	biomassa	energética;
II	-	no	5º	(quinto),	10º	(décimo),	15º	(décimo	quinto)	e	20º	(vigésimo)	
anos	 após	 o	 plantio	 para	 produção	 de	 matéria-prima	 destinada	 a	
indústria madeireira e outras. 
Parágrafo único.  A não-apresentação do Inventário Florestal 
implicará	no	estorno	dos	créditos	de	reposição	florestal.

Art. 98.	 	 O	 produtor	 florestal	 ficará	 dispensado	 da	 apresentação	
do	 Inventário	 Florestal	 para	 plantios	 de	 até	 20	 há	 (vinte	 hectare),	
devendo, neste caso, apresentar estimativa de volume de corte.

Art. 99.	 Na	 hipótese	 de	 insucesso	 do	 empreendimento	 florestal	
vinculado	à	reposição	florestal,	por	razões	administrativas,	climáticas,	
silviculturais,  inadimplemento ou outros fatos que impeçam a obtenção 
do	volume	(m³),	o	responsável	pelo	empreendimento	florestal	deverá	
repor	 o	equivalente	no	ano	agrícola	 subseqüente,	 	 ressalvadas	as	
hipóteses de caso fortuito e força maior. 
Parágrafo único.  O não cumprimento do disposto no caput deste 
artigo acarretará a suspensão de suas atividades e o estorno do 
crédito	de	reposição	concedido	por	meio	da	vinculação	dos	créditos	
de	 reposição	 florestal,	 proporcionalmente	 ao	 insucesso	 das	 áreas	
plantadas,	além	das	penalidades	previstas	em	lei.

Art. 100.		Quando	constatada,	a	qualquer	tempo,	através	de	vistoria	
técnica,	a	não	realização	de	operações	de	condução	e	tratos	culturais	
ou ocorrências que, de alguma forma reduzam o volume plantado, 
haverá	estorno	das	mesmas,	lançando-se	a	débito	do	titular	o	valor	
correspondente	multiplicado	 pelo	 coeficiente	 1,3	 (um	 vírgula	 três),	
ressalvado o caso fortuito, hipótese em que a área atingida deverá 
ser recuperada.  

Art. 101.		No	ato	do	protocolo	do	projeto	de	reflorestamento	deverá	
ser apresentado o comprovante de pagamento da taxa de vistoria 
técnica.	

Art. 102.		A	SEMA	estabelecerá,	mediante		portaria,		parâmetros		e	
coeficientes	de	conversão	de	produtos	de	origem	florestal	para	efeito	
de cumprimento deste decreto.

Art. 103.  A pessoa física ou jurídica inadimplente com a reposição 
florestal	fica	obrigada	a	cumpri-la	por	meio	das	modalidades	previstas	
neste decreto.

Art. 104.  Ocorrendo a transformação, por incorporação, fusão, 
cisão, consórcio ou outra forma de alienação que, de qualquer modo, 
afete o controle e a composição ou os objetivos sociais da empresa 
responsável	 por	 projetos	 de	 florestamento	 ou	 reflorestamento,	 e	
ainda,	no	caso	de	sua	dissolução	ou	extinção,	as	obrigações	por	ela	
assumidas serão exigidas na forma da legislação vigente.

CAPÍTULO IX
DA TAXAS RELATIVAS À ATIVIDADE FLORESTAL

Art. 105.	 	A	Taxa	Florestal,	a	ser	 recolhida	em	conta	específica	do	
MT-FLORESTA, das pessoas físicas ou jurídicas que explorem, 
utilizem,	 transformem	 e/ou	 consumam	 produtos	 e	 subprodutos	 de	
origem	florestal	no	território	do	Estado	de	Mato	Grosso,	observará	a	
seguinte base de cálculo:
I	 -	1	 (uma)	UPF/MT	por	metro	cúbico	para	madeira	em	 tora,	a	ser	
calculada	sobre	o	consumo	utilizado	e/ou	supressão	realizada;
II	 -	 0,75	 (setenta	 e	 cinco	 centésimos)	 UPF/MT	 por	 metro	 estéreo	
para	lenha	a	ser	calculada	sobre	o	consumo	utilizado	e/ou	supressão	
realizada	para	fins	comerciais,	e	0,10	(dez	centésimos)	UPF/MT	por	
estéreo	para	lenha,	quando	não	houver	destinação	comercial;
III	-	1,5	(uma	e	meia)	UPF/MT	por	metro	cúbico	de	carvão,	excetuado	
aquele produzido utilizando-se resíduos de madeira;
IV	 -	 0,15	 (quinze	 centésimos)	 UPF/MT	 por	 cabeça	 explorada	 de	
palmito.
§1º	A	Taxa	Florestal	é	cabível	às	pessoas	físicas	ou	jurídicas	obrigadas	
a	 promoverem	 a	 reposição	 florestal,	 que	 optarem	 pela	 forma	 de	
cumprimento prevista no inciso IV do art. 53 da Lei Complementar 
233, de 2005, e será recolhida quando da emissão da correspondente 
Guia Florestal. 
§2º Na hipótese em que o detentor da AD não der destinação para 
consumo	da	matéria-prima	florestal	extraída,	a	taxa	florestal	deverá	
ser recolhida antes da emissão da AD.
§3º Na hipótese de desmatamento sem autorização, o infrator será 
notificado	 para	 cumprir	 a	 reposição	 florestal,	 sem	 prejuízo	 de	 sua	
autuação.

CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 106.  Caberá à SEMA baixar normas complementares ao 
cumprimento da Política Pública Florestal do Estado de Mato Grosso 
para o cumprimento deste decreto.

Art. 107.  Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 108.  Ficam revogados os seguintes decretos:
I - Decreto nº 6.958, de 29 de dezembro de 2005; e
II - Decreto nº 8.130, de 21 de setembro de 2006.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 10 de outubro de 2006, 184º da 
Independência e 117º da República.

BLAIRO BORGES MAGGI
Governador do Estado
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4. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 01 DE 06 DE JULHO DE 2007.
Disciplina	 os	 procedimentos	 técnicos	 e	 administrativos	 de	
licenciamento ambiental das propriedades rurais no Estado de Mato 
Grosso.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das 
atribuições	legais,	e
Considerando a Lei Federal nº 4.771, de 15.09.65 que institui o 
Código Florestal;
Considerando	 a	 Lei	 Complementar	 nº	 38,	 com	 alterações	 da	 Lei	
Complementar nº 232, de 21.12.05, que altera o Código Estadual 
do Meio Ambiente, e a Lei Complementar nº 233, de 21.12.05, que 
dispõe	sobre	a	Política	Florestal	do	Estado	de	Mato	Grosso;
Considerando	o	Decreto	nº	8.188,	de	10.10.06,	que	dispõe	sobre	a	
Gestão Florestal no Estado de Mato Grosso e o Decreto nº 8.189, de 
10.10.06, que disciplina a utilização, o preenchimento e a emissão 
da	Guia	 Florestal	 (GF)	 para	 produtos	 e/ou	 subprodutos	 de	 origem	
florestal	do	Estado	de	Mato	Grosso;
Considerando	 a	 necessidade	 de	 determinar	 critérios	 técnico-
ambientais para a análise dos projetos das atividades e 
empreendimentos submetidos ao licenciamento ambiental das 
propriedades rurais;
Considerando	 a	disponibilização	de	 instrumentos	a	 fim	de	buscar	
a celeridade e clareza na análise dos processos de licenciamento 
ambiental,
R E S O L V E:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º.	Disciplinar	 os	procedimentos	 técnicos	e	administrativos	de	
licenciamento ambiental das propriedades rurais no Estado de Mato 
Grosso.

Art. 2º.	 As	 Licenças	 Ambientais	 Únicas	 (LAU′s),	 autorizando	
a localização, implantação e operação das atividades de 
desmatamento,	 exploração	 florestal	 e	 projetos	 agropecuários,	 bem	
como	 as	 averbações	 de	 reserva	 legal,	 serão	 requeridas	mediante	
apresentação dos documentos constantes no Anexo I desta Instrução 
Normativa.	(ver	relação	de	documentos	e	suas	alterações)
Parágrafo único. Os roteiros para requerimento da licença de que 
trata o caput, estarão disponíveis na internet, no site da SEMA:  
www.sema.mt.gov.br. 

Art. 3º.	 A	 SEMA	 poderá	 solicitar	 ao	 empreendedor,	 além	 das	
exigências constantes dos roteiros fornecidos pela SEMA e dos 
documentos	do	Anexo	 I,	 informações	complementares	necessárias	
para	a	análise	técnica	do	requerimento	de	licenciamento.

Art. 4º.	 Na	 hipótese	 da	 SEMA	 emitir	 o	 Termo	 de	Averbação	 e/ou	
Retificação	 de	 Reserva	 Legal,	 a	 LAU	 e	 as	 autorizações	 somente	
serão entregues mediante a apresentação da fotocópia autenticada 
e atualizada da matrícula contendo a referida averbação ou 
retificação.

Art. 5°. A falta de documento exigido nesta Instrução impedirá a 
protocolização do requerimento da licença ambiental.

Art. 6°. No caso de não aprovação da documentação, a irregularidade 
evidenciada será transcrita na forma de pendência e encaminhada 
ao	 interessado.	 Tratando-se	 de	 irregularidade	 intransponível	 e/ou	
sendo	identificada	a	ilegitimidade	do	requerente	para	pleitear	a	LAU,	
o pedido será arquivado.

Art. 7°. No caso de não aprovação da documentação, a irregularidade 
evidenciada será transcrita na forma de pendência e encaminhada ao 
requerente	e	técnico	responsável	por	correspondência	via	AR	e	por	
e-mail.

Art. 8º. Os processos de PMFS, de Levantamento Circunstanciado 
e compensação de área de reserva legal degradada deverão estar 
apensados	ao	processo	de	Licenciamento	Ambiental	Único.

CAPÍTULO II
LICENCIAMENTO DE POSSE E EXCEDENTES DE MATRÍCULA

Art. 9°. No licenciamento de propriedade rural será admitido 
excedente	de	matrícula,	até	o	limite	de	1/20	(5%)	para	mais	ou	para	
menos, limitando-se a 150,0000 ha (Art. 1º, inciso I, a, da Lei 4.771, 
de	15/09/1965),	não	caracterizando,	em	vista	disso,	como	área	de	
posse, conforme determina a lei de registro de terras públicas (NBR 
14.653).
§ 1º havendo sobreposição de área, devido ao excesso existente, 
seguirá os procedimentos da Portaria da Sobreposição (Portaria nº. 
31,	 de	10/04/2007	 c/c	 com	a	apresentação	de	memorial	 descritivo	
acompanhado	da	 respectiva	ART	e	da	declaração	dos	confinantes	
conforme Artigo 3º, desta Instrução.

Art. 10. As áreas que excederem o limite estabelecido no artigo 9º, 
quaisquer	 que	 sejam	 suas	 dimensões,	 deverão	 ser	 identificadas	 e	
licenciadas como área de posse. 
§ 1º Passando destes limites o proprietário deverá procurar seus 
direitos	através	de	processo	de	usucapião,	quando	este	título	incidir	
sobre áreas já tituladas.

Art. 11.	Na	renovação	ou	retificação	da	LAU,	constatada	a	existência	
de áreas excedente maior que 5% da área da matrícula, a mesma 
deverá ser adequada ao disposto nesta Instrução Normativa.

Art. 12. No licenciamento de posse serão adotados os seguintes 
procedimentos:
I - A comprovação da posse será feita mediante a apresentação dos 
seguintes documentos, de forma isolada ou conjunta:
a) Certidão administrativa de legitimidade e localização de posse 
emitida pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA ou INTERMAT)  
b) Escritura pública de cessão de direitos possessórios lavrada em 
cartório,	declaração	dos	confinantes	com	reconhecimento	de	firma,	
memorial descritivo acompanhado da respectiva ART e comprovante 
do requerimento de regularização fundiária junto ao órgão federal;
c) Cópia de decisão judicial em ação possessória favorável ao 
interessado ou comprovação da tramitação de ação de usucapião, 
demonstrando	que	a	área	objeto	da	ação	é	a	mesma	a	ser	licenciada.
II - As áreas de posse deverão ser individualizadas no meio digital 
e	 analógico,	 conforme	 as	 especificações	 técnicas	 da	 SEMA,	 com	
identificação	das	áreas	de	preservação	permanente	e	reserva	legal.
III	-	Na	posse,	a	reserva	legal	é	assegurada	por	Termo	de	Ajustamento	
de	 Conduta	 (TAC)	 para	 Locação	 de	 Reserva	 Legal,	 firmado	 pelo	
possuidor com a Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente, 
conforme legislação em vigor.
IV	 –	 Os	 processos	 de	 licenciamento	 de	 área	 de	 posse	 deverão	
encaminhados ao INTERMAT para emissão de manifestação quanto 
o posseiro, a localização, a extensão e o nome da propriedade, como 
também,	se	existe	título	definitivo	no	local	onde	se	encontra	a	área	
de posse.

Art. 13. A Superintendência de Gestão Florestal (SGF), em caso de 
dúvida com relação à documentação apresentada, deverá solicitar 
manifestação à Superintendência de Assuntos Jurídicos (SAJ).

Art. 14.	Concluída	a	análise	técnica	favorável	ao	licenciamento	da	área	
de posse será o processo respectivo encaminhado à Subprocuradoria-
Geral de Defesa do Meio Ambiente que providenciará a elaboração 
do Termo de Ajustamento de Conduta para Locação de Reserva 
Legal.
§ 1° Havendo necessidade de recuperação ou compensação de 
reserva legal observar-se-á o disposto no Código Estadual do Meio 
Ambiente.
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§ 2° Quando necessária a complementação da reserva legal em área 
de posse essa deverá ser feita em área matriculada.

Art. 15. Nos processos de licenciamento que implicarem em 
solicitação	de	exploração	florestal	da	vegetação	nativa	e	ou	plano	de	
manejo	florestal	sustentável,	obedecerão	o	disposto	no	Artigo	12,	IV	
desta Instrução Normativa.

Art. 16. Nos processos em que a área da matrícula for maior que a 
área da propriedade, a reserva legal deverá ser calculada sobre a 
área descrita na matrícula.

CAPÍTULO III
DA TIPOLOGIA VEGETAL

Art. 17. A análise da tipologia vegetal nos processos de licenciamento 
ambiental observará os mapas de vegetação do Zoneamento 
Econômico	Ecológico	do	Estado	de	Mato	Grosso.
Parágrafo único.	Na	hipótese	de	dúvida	técnica	quanto	à	tipologia	
existente na área, será realizada vistoria in loco às custas do 
interessado, após a comprovação do depósito bancário ao FEMAM.

Art. 18.	 Na	 posse	 ou	 propriedade	 localizada	 em	 área	 identificada	
como área de transição (área de contato) deverá ser efetuada vistoria 
técnica	que	indicará	a	tipologia	vegetal	de	predominância	na	área.
Parágrafo único. Esse mesmo procedimento deverá ser adotado 
nos processos licenciados com percentual de reserva legal em 50% 
(cinqüenta	por	cento)	definidos	como	 “área	de	 transição”,	devendo	
o	 parecer	 técnico	 indicar	 a	 providência	 cabível,	 observados	 os	
percentuais previstos na legislação federal.

Art. 19.	 Verificada	 a	 ocorrência	 de	mais	 de	 uma	 tipologia	 florestal	
na	 propriedade,	 a	 reserva	 legal	 será	 definida	 observando-se	 o	
percentual	 exigível	 para	 cada	 uma	 das	 tipologias	 identificadas,	
sendo	necessária,	nesse	caso,	a	realização	de	vistoria	prévia,	a	ser	
realizada	às	expensas	do	interessado,	que	identificará	a	localização	
mais	 adequada	 para	 a	 reserva	 legal	 a	 ser	 definida	 em	uma	 única	
área.

CAPÍTULO IV
DA RESERVA LEGAL

Seção I
Da averbação

Art. 20. Observar-se-á para averbação de reserva legal os percentuais 
definidos	no	Código	Florestal	–	Lei	4771/65	e	suas	alterações.

Seção II
Retificação de averbação de Reserva Legal

Art. 21.	O	 técnico	 ambiental,	 após	 constatar	 durante	 a	 análise	 do	
projeto	que	a	propriedade	encontra-se	com	reserva	legal	insuficiente,	
deverá requerer junto à Coordenadoria de Geoprocessamento 
(COGEO)	a	dinâmica	de	desmate	da	propriedade	a	fim	de	determinar	
a	retificação	da	área	de	reserva	legal.	
§ 1°	O	disposto	no	caput	deste	artigo	aplica-se	também	às	áreas	de	
posse.
§ 2°	Não	 será	 exigida	 a	 retificação	 caso	 o	 proprietário	 rural	 tenha	
realizado	 a	 conversão	 de	 florestas	 ou	 outra	 forma	 de	 vegetação	
nativa para uso alternativo do solo obedecendo, os índices de reserva 
legal	aplicáveis	à	época	da	conversão,	conforme	artigo	62-A,	§	8°,	do	
Código Estadual do Meio Ambiente.
§ 3º	 Cabe	 o	 técnico	 ambiental	 responsável	 pela	 análise	 verificar	
a adequação do percentual de reserva legal averbado ou no caso 
da inexistência de averbação, o percentual adequado para a 
fitofisionomia	vegetal	da	propriedade.

Art. 22.	Se	durante	a	análise	ficar	 identificado	que	a	 reserva	 legal	
tem	percentual	inferior	ao	exigido	legalmente	na	época	da	conversão,	
o	 interessado	 deverá	 ser	 notificado	 a	 proceder	 à	 retificação	 da	

averbação de reserva legal aplicando-se o percentual previsto 
atualmente na legislação federal.

Art. 23. Na inexistência de averbação de reserva legal na matrícula 
imobiliária atual, o Interessado deverá formalizar no Requerimento 
Padrão, o pedido de emissão do Termo de Averbação de Reserva 
Legal.

Art. 24.	Havendo	reserva	legal	averbada	e	remanescente	suficiente	
para	 adequar-se	 aos	 novos	 percentuais	 de	 reserva	 fixados	 pelo	
Código	 Florestal,	 deverá	 o	 órgão	 ambiental	 notificar	 o	 interessado	
para	providenciar	a	retificação	da	reserva	legal.	
§ 1º.	Se	o	remanescente	de	área	florestada	não	for	suficiente	para	
adequação ao novo percentual de reserva legal, o interessado 
efetuará	a	retificação	sobre	o	quantitativo	existente	na	propriedade	
fazendo a opção pelas formas de recuperação ou compensação 
previstas no Código Estadual do Meio Ambiente.
§ 2º. Caso o empreendedor não tenha suprimido toda a área explorável, 
considerando o percentual legalmente exigido naquele momento, 
este deverá averbar a área remanescente existente, aproximando-se 
o máximo possível do percentual atualmente exigido.

Seção III
Da Relocação da Reserva Legal

Art. 25. A relocação da reserva legal somente poderá ser autorizada 
nos	 casos	 em	 que	 constituir	 um	 ganho	 ambiental	 justificado	 pelo	
proprietário	 da	 área	 ou	 seu	 responsável	 técnico,	 devendo	 esse	
benefício	 ser	 comprovado	 mediante	 vistoria	 técnica	 realizada	 às	
expensas do requerente.
§ 1° Deverá ser incorporada na área de reserva legal a área de 
vegetação nativa preservada, quando existente na propriedade. 
§ 2°	Constatada	a	degradação	da	reserva	legal	anteriormente	definida,	
ainda que autorizada a sua relocação a SGF deverá encaminhar 
o	 processo	 para	 a	 Superintendência	 de	 Ações	 Descentralizadas	
(SUAD) para lavratura do respectivo auto de infração.

Seção IV
Da Servidão Florestal

Art. 26. Poderá ser instituída reserva legal em regime de servidão 
entre mais de uma matrícula, respeitado o percentual legal em 
relação a cada matrícula do mesmo projeto, mediante aprovação da 
SEMA,	 com	as	 devidas	 averbações	 referentes	 a	 todos	 os	 imóveis	
envolvidos.

Seção V
Do Cômputo de APP (Áreas de Preservação Permanente) em 

ARL
Art. 27.	 Somente	 será	 admitido	 o	 cômputo	 das	APP’s	 na	 área	 de	
reserva legal quando a soma da área de reserva legal e preservação 
permanente exceder a 80% (oitenta por cento) da área total da 
propriedade.

CAPÍTULO V
DO LICENCIAMENTO DE EMPREENDIMENTOS 

EM ÁREAS PROTEGIDAS
Seção I

Das propriedades localizadas dentro e no entorno
de Unidade de Conservação

Art. 28. A autorização para manejo ou supressão de vegetação e 
formações	 sucessoras	 em	 zona	 de	 amortecimento	 de	 unidade	 de	
conservação	e	no	interior	das	Áreas	de	Proteção	Ambiental	(APA’s)	
somente poderá ser concedida pelo órgão competente mediante 
prévia	manifestação	do	órgão	responsável	por	sua	administração.
§ 1° Constatado que a propriedade está localizada no entorno ou 
dentro da unidade de conservação estadual, o processo deve ser 
encaminhado à Coordenadoria de Unidade de Conservação que 
deverá se manifestar sobre o pedido.
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§ 2° Tratando-se de propriedade localizada no interior ou zona 
de amortecimento de unidade de conservação federal a SGF 
encaminhará cópia do requerimento ao IBAMA, a quem caberá 
manifestar-se	sobre	o	mesmo,	ficando	sobrestado	o	processo.
§ 3° O disposto no caput deste artigo aplica-se ao processo de 
licenciamento ambiental de qualquer empreendimento ou atividade 
localizada no entorno de unidade de conservação. 

Art. 29. Quando a área licenciada estiver parcialmente inserida nos 
limites de unidade de conservação a área de reserva legal deverá ser 
mantida no interior da área protegida.
Parágrafo único. Nas propriedades localizadas no entorno de 
unidade de conservação ou terra indígena, a reserva legal será 
sempre locada o mais próximo possível dos limites da área protegida, 
confinando	 com	 a	 reserva	 legal	 dos	 imóveis	 vizinhos	 de	 modo	 a	
constituir uma zona de amortecimento.

Seção II
Das propriedades localizadas no

entorno de terras indígenas
Art. 30.	 A	 autorização	 para	 exploração	 de	 florestas	 e	 formações	
sucessoras	que	envolva	manejo	ou	supressão	de	cobertura	florestal	
em	 imóveis	 rurais	 numa	 faixa	 de	 dez	 quilômetros	 no	 entorno	 de	
terra indígena demarcada deverá ser precedida de informação 
georreferenciada à Fundação Nacional do Índio (FUNAI) dando 
ciência da atividade a ser desenvolvida e indicando o número do 
processo protocolizado junto à SEMA.
§ 1°	Compete	à	SEMA	encaminhar	à	FUNAI	as	informações	previstas	
no caput deste artigo.
§ 2°	 O	 disposto	 neste	 artigo	 aplica-se	 também	 ao	 processo	 de	
licenciamento de qualquer empreendimento ou atividade localizado 
no entorno de área indígena.

CAPÍTULO VI
DA RENOVAÇÃO DAS LICENÇAS E AUTORIZAÇÕES

Art. 31. O proprietário deverá requerer a renovação da Licença 
Ambiental	Única	(LAU)	e/ou	as	autorizações	de	desmatamento,	30	
(trinta)	 dias	 antes	 do	 vencimento.	 Para	 autorizações	 de	 desmate	
o limite deste prazo será de no máximo 12 (doze) meses após o 
vencimento,	com	a	apresentação	de	Laudo	Técnico	comprovando	a	
área efetivamente convertida.

Art. 32. Na renovação da LAU será exigida a apresentação de um 
novo	projeto	e	mapa,	com	as	documentações	necessárias,	indicando	
as	alterações	que	eventualmente	tenham	ocorrido	na	área.
§ 1º A documentação dos possuidores ou proprietários somente será 
exigida se houver alteração na titularidade do imóvel.
§ 2º Caso o interessado requeira uma segunda via da LAU deverá 
recolher a taxa de 1 (uma) UPF. A segunda via será expedida com a 
data de validade da Licença originalmente deferida.
§ 3º Nos casos em que a LAU diferir o Plano de Manejo Florestal 
Sustável- PMFS ou respectivo Levantamento Circunstanciando - LC, 
e	que,	não	haja	perda	ambiental,	a	retificação	da	mesma	deverá	ser	
realizada no ato da sua renovação, sendo que deverá constar no 
processo	de	LAU,	uma	observação	das	alterações	a	serem	realizadas	
na renovação da LAU.

CAPÍTULO VII
DA SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS LICENCIADAS

Art. 33. Verificada	 a	 sobreposição	 de	 áreas	 em	 processos	 de	
licenciamento,	 além	 das	 opções	 existentes	 na	 Portaria	 nº.	 31,	 de	
10/04/2007,	 a	 SGF	 poderá	 determinar	 a	 imediata	 vistoria	 da	 área	
às	 expensas	 do(s)	 requerente(s),	 para	 identificação	 de	 quem	 está	
efetivamente na posse da área sobreposta.
§ 1º Quando	a	sobreposição	se	verificar	em	áreas	pertencentes	ao	
mesmo proprietário, os processos serão arquivados, aproveitando-
se as taxas já recolhidas, com vistas a viabilizar a abertura de um 
novo processo que contemple o perímetro externo das propriedades 
sobrepostas.

§ 2º Identificando	 quem	 está	 efetivamente	 na	 posse	 da	 área	 o	
processo de LAU deverá ter sua análise retomada, devendo os 
outros	proprietários	ser	notificados	para	corrigir	os	projetos	sob	pena	
de arquivamento.

CAPÍTULO VIII
DAS ÁREAS DEGRADADAS

Seção I
Das Disposições Gerais

Art. 34. Nas hipóteses de degradação das áreas de reserva legal e 
das	APP’s	será	exigido	o	PRAD	ou	o	Projeto	de	Compensação,	cujo	
procedimento será formalizado por Termo de Ajustamento de Conduta 
TAC, ou por Termo de Compromisso de Compensação (TCC), após 
a assinatura pelo proprietário, será emitida a advertência, devendo 
o	 proprietário,	 responsável	 técnico	 ou	 procurador,	 apresentar	 o	
TAC	e/ou	TCC	no	prazo	máximo	de	60	(sessenta)	dias	após	o	seu	
recebimento,	 devidamente	 assinado	e	 com	firma	 reconhecida,	 sob	
pena de arquivamento do pedido de LAU.
§ 1º O	 técnico	ambiental	 responsável	 pela	análise	deverá	 verificar	
o grau de antropização das áreas de preservação permanente 
da	 propriedade,	 de	 forma	 a	 identificar	 a	 necessidade	 ou	 não	 de	
apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada. 
§ 2º O PRAD somente será aceito após analisada a adequação do 
prazo previsto para a recuperação da área degradação e das medidas 
previstas	para	essa	finalidade,	a	serem	detalhadas	no	cronograma	
proposto.
§ 3º Após	a	aprovação	do	PRAD,	consignada	em	parecer	do	técnico	
ambiental, o mesmo será encaminhado à Subprocuradoria-Geral de 
Defesa do Meio Ambiente, para elaboração e assinatura do TAC.
§ 4º Caso	 o	 proprietário	 se	 recuse	 a	 assinar	 TAC	 e/ou	 TCC,	 o	
empreendedor	 deverá	 ser	 notificado	 com	 base	 no	Artigo	 3º	 desta	
Instrução para formalizar o respectivo termo sob pena de ter o 
processo	de	 licenciamento	arquivado	com	o	conseqüente	embargo	
da atividade desenvolvida e a lavratura de Auto de Infração. Serão 
cancelados todos os termos que por ventura tenham sido emitidos.
§ 5º No caso do não cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta 
e/ou	 Termo	 de	 Compromisso	 de	 Compensação,	 o	 empreendedor	
deverá	 ser	 notificado	 com	 base	 no	 Artigo	 3º	 desta	 Instrução	
para formalizar o respectivo termo sob pena de ter o processo de 
licenciamento	arquivado	com	o	conseqüente	embargo	da	atividade	
desenvolvida e a lavratura de Auto de Infração. Serão cancelados 
todos os termos que por ventura tenham sido emitidos. Da mesma 
forma, os autos deverão ser encaminhados à Subprocuradoria de 
Defesa	do	Meio	Ambiente	para	a	execução	do	Termo	firmado.

Art. 35. A SGF acompanhará o cumprimento do PRAD, avaliando o 
relatório	técnico	do	projeto	apresentado	pelo	engenheiro	responsável,	
podendo, inclusive, determinar a realização de vistorias às expensas 
do requerente.
Parágrafo único. Constatado que o compromissário não está procedendo 
à recuperação da área degradada de acordo com o cronograma 
estabelecido, o processo deverá ser encaminhado à Subprocuradoria-
Geral de Defesa do Meio Ambiente para as providências.

Art. 36. Nos casos em que o requerente tenha assinado TAC para 
recuperação	de	áreas	degradas	e/ou	TCC	e	não	os	tenha	cumprido	
é	 vedada	 a	 assinatura	 de	 novo	 Termo,	 devendo	 o	 processo	 ser	
encaminhado à Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente 
para as providências.

Art. 37. Caberá à SEMA publicar o TAC, no prazo máximo de 60 
(sessenta) dias, a contar da data da devolução do documento pelo 
proprietário. 

Seção II
Das áreas de preservação permanente degradadas

Art. 38. O	técnico	ambiental	deverá	verificar,	com	auxílio	da	análise	
da Coordenadoria de Geoprocessamento da SEMA, se há presença 



96

de área de preservação permanente degradada e qual sua extensão. 
Na	análise	da	COGEO	também	deve-se	verificar	se	as	APP’s	estão	
com seus limites corretos, conforme a Lei Complementar nº 38, de 21 
de novembro de 1995.
§ 1º Verificada	 a	 existência	 de	 área	 de	 preservação	 permanente	
degradada,	a	mesma	deverá	ser	retificada	e	recuperada	em	observância	
aos	limites	fixados	pelo	Código	Estadual	do	Meio	Ambiente.
§ 2º Em nenhuma hipótese será admitida a manutenção de área de 
preservação permanente com faixa marginal menor que 50 metros.

Seção III
Da área de reserva legal degradada

Art. 39. O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de 
reserva legal cujo percentual seja inferior ao mínimo legal deve 
indicar no processo de licenciamento sua opção para sanar o passivo 
ambiental observadas as alternativas previstas na legislação em 
vigor.

Art. 40. Caso o interessado já tenha assinado anteriormente Termo de 
Ajustamento	de	Conduta	com	essa	finalidade,	o	mesmo	não	poderá	
assinar	 novo	 termo	 sem	 prévia	manifestação	 da	 Subprocuradoria-
Geral de Defesa do Meio Ambiente.

CAPÍTULO IX
DA AUTORIZAÇÃO DE DESMATAMENTO

Art. 41. A autorização de desmatamento será necessariamente 
precedida	 de	 vistoria	 técnica,	 a	 ser	 realizada	 às	 expensas	 do	
interessado, quando:
I - houver dúvida quanto à volumetria apresentada pelo responsável 
técnico;
II - houver indicação da existência na propriedade de áreas 
abandonadas, subutilizadas ou utilizadas de forma inadequada;
III - subsistir dúvida relativamente à posse e dominialidade da área;
IV	 -	a	 juízo	dos	 técnicos	ambientais	 for	necessária	a	verificação	 in	
loco	das	informações	constantes	do	processo.
§ 1º	A	 vistoria	 será	 também	 realizada	 nos	 pedidos	 de	 limpeza	 de	
pastagem	quando	a	análise	técnica	indicar	dúvida	quanto	o	grau	de	
regeneração da vegetação na área objeto do licenciamento.
§ 2º	Além	 dos	 esclarecimentos	 indicados	 no	 caput	 deste	 artigo	 o	
parecer	técnico	deverá	referir-se	à	ocorrência,	ou	não,	de	espécies	
ameaçadas de extinção e as medidas propostas visando assegurar 
sua proteção.

Art. 42. Será observada a exigência do estudo de impacto ambiental 
quando o licenciamento implicar na implantação de projeto 
agropecuário com conversão de áreas acima de 1.000 hectares, ou 
ainda	 que	menores,	 se	 verificar	 que	 a	mesma	 possui	 importância	
significativa	do	ponto	de	vista	ambiental	conforme	manifestação	da	
Superintendência de Biodiversidade.
§ 1º. Em havendo área aberta que apresente um nível considerável 
de	regeneração,	deve	a	SGF	efetuar	vistoria	técnica	para	certificar	se	
ela pode ou não deixar de compor o projeto agropecuário proposto 
para a propriedade, hipótese em que a área considerada recuperada 
não	será	contabilizada	na	definição	do	limite	definido	no	caput	deste	
artigo.
§ 2º Caso o empreendedor não concorde com a determinação da 
apresentação o Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo 
Relatório,	 este	 deverá	 apresentar	 comprovações	 técnicas	 que	
demonstrem que a atividade não causa dano ambiental, devendo 
o processo ser encaminhado à Superintendência de Avaliação de 
Impacto	Ambiental	–	SUAIA,	para	que	seja	emitido	parecer	conclusivo	
sobre os efeitos da atividade. Caso seja mantida a necessidade 
de apresentação do EIA-RIMA, o processo deverá retornar para a 
Superintendência respectiva para prosseguimento na análise. Se for 
comprovado o baixo impacto da atividade proposta, os autos devem 
ser encaminhados ao CONSEMA com a indicação da dispensa, 
para decisão sobre a obrigatoriedade da apresentação do Estudo de 
Impacto Ambiental.

Art. 43. Ficando comprovado, mediante vistoria, que o desmatamento 
e/ou	exploração	florestal	ocorreu	durante	a	vigência	da	autorização	
concedida, será autorizado o transporte mediante a emissão da GF 
correspondente, desde que o proprietário esteja cadastrado no CC-
SEMA.
Parágrafo único.		Em	sendo	identificado	desmate	sem	autorização	
deve o processo ser encaminhado para à SUAD para lavratura de 
auto	de	infração,	com	o	conseqüente	indeferimento	do	PEF	requerido	
para	regularizar	transporte	de	produto	florestal.

Art. 44. A autorização de desmatamento em áreas submetidas 
à	penhora	ou	outro	ônus	 real	dependerá	da	anuência	do	 titular	do	
direito	 real,	 salvo	 quando	 o	 ônus	 real	 for	 proveniente	 de	 hipoteca	
gerada	em	cédula	rural	pignoratícia.

CAPÍTULO X
DO PLANO DE EXPLORAÇÃO E DA GUIA FLORESTAL

Art. 45.	No	PEF	a	volumetria	máxima	admitida	está	definida	no	Anexo	
III desta Instrução Normativa.
Parágrafo único. Caso o PEF apresentado indique volumetria 
superior àquela prevista no Anexo desta Instrução Normativa deverá 
ser	solicitada	a	vistoria	técnica.

Art. 46.	A	lista	de	espécies	constante	no	PEF	deverá,	obrigatoriamente,	
seguir	 a	 descrição	 do	 nome	 científico/vulgar	 do	 Decreto	 nº	
8.191/2006.
Parágrafo único.	Quando	o	Decreto	não	contemplar	a	espécie	a	ser	
explorada,	deverá	ser	utilizada	a	lista	geral	de	espécie	constante	do	
catálogo do IBAMA.

Art. 47.	Nos	casos	em	que	o	desmatamento	e/ou	exploração	florestal	
tenha ocorrido durante a vigência da autorização concedida e já sem 
validade, a emissão da Guia Florestal correspondente dependerá de 
prévia	vistoria	que	certifique	a	existência	do	material	florestal,	a	ser	
realizada às expensas do interessado.
Parágrafo único.	 Após	 a	 vistoria	 técnica	 será	 emitido	 laudo	 de	
constatação	liberando-se	o	respectivo	crédito	florestal.

Art. 48.	Nos	casos	em	que	o	nome	científico	e/ou	popular	da	matéria	
prima	florestal	estiverem	errados	no	Comprovante	de	Liberação	do	
Crédito	Florestal	(CLCF),	o	responsável	técnico	será	notificado	para,	
no prazo de uma semana, protocolizar documento requerendo a 
correção junto a SGF.
Parágrafo único.	O	volume	das	espécies	corrigidas	será	creditado	
após correção e aprovação pela SGF do documento protocolado e 
decorrente	envio	do	CLCF	com	as	espécies	corrigidas	para	o	CC-
SEMA.

CAPÍTULO XII
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 49. Diante da constatação de áreas sobrepostas, o processo 
de	 licenciamento	 ficará	 suspenso	 para	 diligência	 e	 realização	 de	
vistoria pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da ciência 
dos proprietários, podendo este prazo, se necessário, ser prorrogado 
uma única vez, por igual período.

Art. 50.	Os	 processos	 de	 licenciamento	 ambiental	 em	 trâmite	 que	
permanecerem	 paralisados	 por	 inércia	 do	 requerente,	 por	 período	
superior	a	06	(seis)	meses,	contados	da	notificação	do	interessado,	
serão arquivados, ensejando a lavratura de auto de infração, sem 
prejuízo	das	demais	sanções	previstas	na	legislação	ambiental.	

Art. 51. Devem ser consignadas, com destaque na LAU, as seguintes 
informações:
I - a presente LAU não implica no reconhecimento do direito de 
propriedade ou posse sobre a área licenciada, tendo sido expedida 
com	base	nas	informações	e	documentos	juntados	pelo	requerente,	
de sua exclusiva responsabilidade.
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II	 -	 o	 eventual	 questionamento	 judicial	 da	 propriedade	 /	 posse	
licenciada ou em fase de licenciamento, implicará na imediata 
suspensão do processo sob análise ou da Licença expedida e dos 
termos	 correlatos	 até	 a	 lavratura	 de	 decisão	 no	 processo	 judicial	
correspondente.
Parágrafo único.	 Quando	 o	 licenciamento	 envolver	 também	 a	
assinatura	de	TAC	e/ou	de	TCC	será	consignado	também	no	corpo	
da LAU a seguinte ressalva: “A validade desta LAU está vinculada 
ao	cumprimento	dos	TAC’s	e/ou	de	TCC	firmado	pelo	 interessado.	
O eventual descumprimento dos mesmos implica no cancelamento 
desta Licença e dos termos correlatos, independentemente de 
notificação”.

Art. 52.	Os	processos	em	tramitação,	ou	ainda	que	findos,	com	alguma	
irregularidade,	deverão	ser	revistos	observadas	as	disposições	desta	
Instrução Normativa. 
§ 1º Nos casos em que o processo apresente somente excedente de 
área, os autos deverão ser encaminhados à Subprocuradoria Geral 
de Defesa do Meio Ambiente para lavratura de Termo de Ajustamento 
de Conduta de forma que o empreendedor se comprometa a 
providenciar a regularização da área excedente quando da renovação 
da Licença.
§ 2º	 Nos	 casos	 de	 plano	 de	 manejo	 florestal	 sustentado	 e	 do	
aproveitamento	de	material	 florestal	 proveniente	de	desmatamento	
em que a Reserva Legal esteja inferior ao percentual legalmente 
exigido, os autos deverão ser encaminhados à Subprocuradoria 
Geral de Defesa do Meio Ambiente para lavratura de Termo de 
Ajustamento de Conduta de forma que possa ser dado andamento 
nos	procedimentos	e	simultaneamente	seja	providenciada	retificação	
da Reserva.

Art. 53. Nos processos em que a regularização do passivo ambiental 
está sendo promovida mediante a assinatura e cumprimento de 
TAC’s	fica	o	requerente	dispensado	de	formalizar	sua	adesão	ao	Pró-
regularização, aplicando-se a esses casos as exigências e requisitos 
previstos nesse programa.
Parágrafo único Para concessão do benefício próprio do Pró-
regularização torna-se imprescindível a realização de vistoria visando 
identificar	a	concluída	recuperação	da	área	degradada.

Art. 54. Poderá o processo de licenciamento contemplar mais de uma 
matrícula, desde que os imóveis sejam contíguos e pertencentes ao 
mesmo proprietário ou proprietários. Tratando-se de condomínios, se 
um	dos	titulares	não	for	também	co-proprietário	do	imóvel	contíguo,	
os processos deverão ser autuados e licenciados separadamente.

Art. 55.	 Os	 pareceres	 técnicos	 e	 jurídicos	 serão	 emitidos	
especificando-se	 o	 processo	 a	 que	 se	 referem,	 vedada	 a	 sua	
utilização em outros autos, ainda que referentes a assuntos similares, 
dadas	as	especificidades	de	cada	processo.

Art. 56. Revoga a Instrução Normativa nº 05,de 24 de novembro de 
2006.

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), em Cuiabá, XX de 
julho de 2007.

Luís Henrique Chaves Daldegan
Secretário de Estado do Meio Ambiente
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ANEXO I
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO DE 

PROPRIEDADE/POSSE RURAL

É	incumbência	do	Técnico	Ambiental	encarregado	da	
análise	verificar:

1. Documentos Administrativos
1.1. Requerimento Padrão modelo SEMA, devidamente 

preenchido	e	assinado	(com	firma	reconhecida);
1.2. Comprovante de residência do proprietário;
1.3. Via da Guia de Recolhimento da SEMA devidamente 

quitada;
1.4.	Publicação	no	Diário	Oficial	do	pedido	de	licença	(página	

inteira original);
1.5. Publicação no Jornal Local do pedido de licença (página 

inteira original);
1.6. Cópia da ART devidamente quitada;
1.7. A comprovação da dominialidade e posse do imóvel 

licenciado será feita mediante a apresentação dos seguintes 
documentos:

a) certidão de inteiro teor do imóvel, devidamente autenticada 
da matrícula e registro que comprovem o domínio do imóvel. A 
Certidão não poderá ter mais de 90 dias contados da expedição 
quando da protocolização do requerimento da LAU;

a.1) escritura pública de compra e venda, caso não tenha 
sido efetuada a averbação da transferência à margem da matrícula;

a.2) em caso de autorização de desmate de propriedade rural 
arrendada, parceria rural ou contrato de compra e venda a longo 
prazo,	o	arrendatário,	parceiro	ou	comprador	deverá	apresentar,	além	
da documentação supracitada, os respectivos contratos, devidamente 
registrados	e	com	firmas	reconhecidas.

a.3)	cadeia	dominial	até	a	origem	–	Estado	de	Mato	Grosso.

b) título de domínio ou de concessão de uso, com cláusula 
resolutiva, quando houver, individual ou coletivo, ou instrumentos 
similares	 relativo	 ao	 imóvel	 rural	 de	 propriedade	 pública	 firmado	
pelo órgão ou entidade fundiária federal ou estadual competente, na 
forma da legislação agrária e fundiária, comprovado o cumprimento 
das	 obrigações	 pactuadas	 com	 o	 poder	 público	 concedente	 ou	
alienante.

c) Certidão administrativa do INTERMAT com incidência 
em	 título	 definitivo	 ou	 certidão	 administrativa	 do	 INCRA,	 com	
escritura possessória lavrada em Cartório com reconhecimento dos 
confinantes,	ou	sentença	judicial	transitada	em	julgado	em	ação	de	
usucapião ou possessória.

1.8.	O	responsável	técnico	ou	um	terceiro	poderá	representar	
legalmente os proprietários quando munido de procuração, por 
instrumento	 público,	 com	 poderes	 específicos	 para	 representar	 os	
outorgantes	 junto	à	SEMA,	podendo	receber	notificações	e	assinar	
Termos de Compromisso visando sanar eventuais pendências 
em	 nome	 dos	 outorgantes	 e	 também	assinar	 e	 receber	 a	 Licença	
Ambiental requerida.

1.9. Caso o Requerente seja Pessoa Jurídica, apresentar 
Cópia do CNPJ, Inscrição Estadual, cópia de documento 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);

1.10 Caso o Requerente seja Pessoa Física, apresentar 
Cópia do RG e CPF;

1.11. Havendo mais de um proprietário, apresentar cópias 
autenticadas	dos	documentos	de	todos	os	condôminos	e	procuração	
dos mesmos;

1.12. Tratando-se de propriedade localizada no entorno de 
terra indígena demarcada o interessado deverá apresentar copia de 
informação georreferenciada protocolizada junto à FUNAI.

2. Documentos Técnicos
2.1. Croqui detalhado de acesso à propriedade conforme 

roteiro da COGEO;
2.2. Carta Imagem do Imóvel (Formato analógico e Digital) 

conforme roteiro da COGEO;
2.3. Mapa com detalhamento e dimensionamento das áreas 

degradadas, quando for o caso.

3. Documentos para Compensação
3.1. Memorial Descritivo da área ofertada para 

compensação;
3.2.	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	específica	para	

compensação;
3.3.	 Relatório	 Técnico	 da	 área	 ofertada	 informando	 as	

características do meio físico e biótico da propriedade;
3.4. Compromisso de disponibilidade do proprietário que está 

vendendo a área para compensação, declarando que sobre a área 
não	paira	qualquer	ônus	ou	litígio,	com	firma	reconhecida;

3.5. Carta imagem do imóvel ofertado para compensação de 
reserva legal degrada em meio analógico e digital;

3.6. Matrícula atualizada constando à averbação do 
georreferenciamento da área a ser compensada para entrega da 
LAU.
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ANEXO II
ROTEIRO DE SOLICITAÇÃO

Número Roteiro SEMA.SUB.0001-1

Nome Roteiro Licença Ambiental Única

Objetivo Requerer a Licença Ambiental Única 
para implantação de atividades de 
desmatamento, exploração florestal e 
projetos agropecuários. 

a. Documentos Administrativos
1.1 Obrigatórios 
3.6.1. Requerimento Padrão modelo SEMA;
3.6.2. Caracterização do Empreendimento;
3.6.3. Comprovante de residência do proprietário;
3.6.4. Via da Guia de Recolhimento da SEMA devidamente 

quitada;
3.6.5.	 Publicação	 no	 Diário	 Oficial	 do	 pedido	 de	 licença	

(página inteira original);
3.6.6. Publicação no Jornal Local do pedido de licença 

(página inteira original);
3.6.7. Cópia da ART devidamente quitada ou certidão do 

Conselho	de	Classe	do	responsável	técnico	pelo	projeto;
3.7. Condicionados
3.7.1, Caso o requerente seja representado por terceiros, 

apresentar Procuração do requerente para o representante;
3.7.2. Caso o Requerente seja Pessoa Jurídica, apresentar 

Cópia do CNPJ, I.E., cópia de documento 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);

3.7.3. Caso o Requerente seja Pessoa Física, apresentar 
Cópia do RG e CPF;

4.3 O texto da publicação deverá conter os seguintes dados: 
nome do requerente, CPF do requerente, nome e localização da 
propriedade, objetivo da publicação, observado o seguinte modelo:

Fulano de Tal
Portador do CPF ou CNPJ nº ........................, torna público que 
requereu	junto	à	SEMA	–	Secretaria	de	Estado	do	Meio	Ambiente	
–	MT,	 a	 Licença	Ambiental	 Única	 para	 a	 Fazenda	 ...................,	
localizada no município de ......................, sendo ou não 
determinado elaboração de Estudo de Impacto Ambiental.

4. Documentos Técnicos
4.1. Obrigatórios
4.1.1. Projeto Básico Ambiental para LAU;
4.1.2. Croqui detalhado de acesso à propriedade;
4.1.3. Carta Imagem do Imóvel (Formato analógico e 

Digital);
4.2. Condicionados
4.2.1. 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	(datado	de	até	60	dias	antes	do	protocolo	na	SEMA);

4.2.2. Caso solicite exploração da vegetação, apresentar 
Plano de Exploração Florestal (com sua respectiva ART quitada);

4.2.3. Caso conste uma área degradada, apresentar Plano 
de Recuperação de Área Degradada (com sua respectiva ART 
quitada);

4.2.4. Caso desejar compensar a reserva legal em permuta 
de área situada em unidade de conservação, apresentar Plano de 
Compensação de Reserva Legal. 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DE
LAU - Licenciamento Ambiental em Propriedades Rurais

1 - QUADRO DE ÁREAS (ha)

Legenda das Áreas

Nº das Matrículas
Área Total por Tipo de área1 2 3

Área por Matrícula

APRT

APRM
AMR
ARL
%ARL
ARLD
APPD
APP
APPRL

APPAA

APPAR
APPAE
ARE
AEP

ARLC

APPRLC
AEX
AR
PMFS

Área Total
Por Matrícula

Área Total



100

Tabela 1
1 Se houver mais matrícula utilize o Anexo I, preenchendo quantas 
Tabelas forem necessárias.
2 Some a área total (coluna 5) de todas as Tabelas 2 do anexo 1 
com a área total (coluna 5) da Tabela 1.

2 - DESCRIÇÃO ATUAL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO DAS 
ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE
•	Tipo	da	APP
•	Área	Degradada	(ha)
•	Principal	Agente	Degradador
•	Uso	Atual
•	Tipo	de	Vegetação	Remanescente
•	Presença	de	Banco	de	Sementes
•	Presença	de	fontes	de	propágulos	e	sementes

3 - DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL DA ÁREA DE RESERVA  
LEGAL PROPOSTA OU EXISTENTE NA PROPRIEDADE, A 
RECUPERAR E/OU COMPENSAR

4 – CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO E BIÓTICO
4.1 – Tipologia Vegetal
( ) Floresta __________% de área na propriedade
( ) Cerrado __________% de área na propriedade

4.2 – Relevo 
4.2.1	–	Relevo	da	Propriedade

Tipo % Abrangência

4.3 – Solo 
4.3.1	–-	Solo	da	Propriedade

Tipo % Abrangência

4.4 – Hidrografia
4.4.1	–	Hidrografia	da	Propriedade

5 - PRINCIPAIS ATIVIDADES
5.1 – ( ) Agricultura
5.1.1	–	Cultura	de	_______________________________________
5.1.2	–	Área	ocupada	por	Cultura	(ha)_______________________

5.2 –  ( ) Pecuária 
5.2.1	–	(	)	Bovinocultura
5.2.1.1	–	Tipos																															
(  ) Corte 
(  ) Leite 
(  ) Aptidão Mista

5.2.1.2	–	Área	de	Pastagem	(ha):	___________________________
5.2.1.3	–	Sistema:
(		)	Confinamento/intens
(  ) Cria  
(  ) Recria 
(  ) Engorda
(  ) Extensivo
(  ) Cria  
(  ) Recria 
(  ) Engorda
Número	de	Cabeças	em	confinamento	_______________________
5.2.2	–	(		)	Suinocultura
Número total de animais __________________________________
5.2.3	–	(		)	Piscicultura
Área	Total	de	lâmina	d’Água	(ha)	__________________________
5.2.4	–	(		)	Avicultura	
Área Construída (m2) ____________________________________
5.2.5	–	(		)	Outras	 (explicitar	qual	a	criação	e	o	número	de	
cabeças)
______________________________________ __________
______________________________________ __________
______________________________________ __________
______________________________________ __________

5.3 - Existência de:
5.3.1	–	(			)	Açudes	e/ou	Represas
5.3.1.1	–	Finalidade	de	uso:
( ) Criação de peixes
( ) Uso de Dessedentação de Animais
( ) Irrigação
( ) Lazer
(	)	Outro	(especificar)	__________________________________

5.3.2	–	(			)	Barragens			
5.3.2.1	–	Número	Existente:_________________________
5.3.2.2	–	Área	Total	de	Espelho	de	Água	(ha)	___________
5.3.2.3	–	Finalidade	de	uso:
(  ) Criação de peixes
(  ) Uso de Dessedentação de Animais
(  ) Irrigação
(  ) Lazer
(		)	Outro	(especificar)	_________________________________

5.3.2.4	–	Nome	de	curso	d’água	utilizado:
 

5.3.3	–	Poço	(			)	
(  ) Artesiano;
(  ) Semi-artesiano;
(  ) Tipo sisterna

5.3.4	–	Benfeitorias:
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ANEXO ÚNICO DO ROTEIRO
Quadro de Áreas por Matrícula (ha)

Legenda das Áreas

Nº das Matrículas
Área Total por Tipo de área1 2 3

Área por Matrícula

APRT
APRM
AMR
ARL
%ARL
ARLD
APPD
APP
APPRL

APPAA
APPAR
APPAE
ARE
AEP
ARLC
APPRLC
AEX
AR
PMFS

Área Total
Por Matrícula

Área Total

Tabela 2 a n

ANEXO III
VOLUME MÁXIMO A SER CONSIDERADO NO PEF

Volume Máximo de Toras – PEF
Serraria 35 m3/ha

Laminadora 10 m3/ha

Volume Máximo de Lenha – PEF
Cerrado Aberto = Savana Arbórea Aberta 30 st/ha = 21 m3/ha

Cerrado Fechado = Savana Arbórea 50 st/ha = 35 m3/ha
Cerradão = Savana Arbórea Densa 80 st/ha = 56 m3/ha

Floresta 120 st/ha = 84 m3/ha

Volume	por	espécie:	8	m3/ha	
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5. PORTARIA N°. 99, DE 20 DE AGOSTO DE 2007.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº. 
214, de 23 de junho de 2005, e

Considerando	 o	 princípio	 da	 eficiência	 na	Administração	 Pública,	
que recomenda a adoção de medidas que proporcionam celeridade, 
exatidão e resultado;
Considerando a conveniência de aperfeiçoar e uniformizar os 
documentos a instruírem os projetos de Licenciamento Ambiental 
Único,	 Plano	 de	 Exploração	 Florestal,	 Plano	 de	 Manejo	 Florestal	
Sustentado de Uso Múltiplo, Averbação de Reserva Legal de 
Propriedades Intactas, Projeto de Plantio Florestal, Levantamento 
Circunstanciado e Plano de Corte a serem protocolados na 
Superintendência de Gestão Florestal, visando assegurar agilidade, 
transparência e impessoalidade em suas análises;
Considerando o poder da Administração Pública de organizar o 
funcionamento de seus órgãos;
Considerando	 a	 grande	 quantidade	 de	 pendências	 técnicas	
e documentais apuradas nos processos de competência da 
Superintendência de Gestão Florestal, que leva à sobrecarga dos 
analistas de meio ambiente e à demora na tramitação dos processos, 
visto que se faz necessária a reanálise dos projetos sucessivas 
vezes;
Considerando	que	as	pendências	técnicas	e	documentais	impedem	
o deferimento da solicitação perante a Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente,
RESOLVE:

Art. 1º Relacionar os documentos necessários para instruir os 
projetos	 de	 Licenciamento	 Ambiental	 Único,	 Plano	 de	 Exploração	
Florestal, Plano de Manejo Florestal Sustentado de Uso Múltiplo, 
Averbação de Reserva Legal de Propriedades Intactas, Projeto de 
Plantio Florestal, Levantamento Circunstanciado e Plano de Corte a 
serem protocolados na Secretaria de Estado do Meio Ambiente.
Parágrafo único. Os documentos necessários estão relacionados 
nos Anexos de I a VIII desta Portaria. 

Art. 2º	 Protocolado	 o	 Projeto	 de	 Licenciamento	 Ambiental	 Único,	
Plano de Exploração Florestal, Plano de Manejo Florestal Sustentado 

de Uso Múltiplo, Averbação de Reserva Legal de Propriedades 
Intactas, Projeto de Plantio Florestal, Levantamento Circunstanciado 
e Plano de Corte, com ausência de documento relacionado nos 
anexos de I a VIII desta Portaria, esse somente será levado à análise 
técnica	 após	 o	 cumprimento	 integral	 das	 pendências	 técnicas	 e	
documentais	 apuradas,	 ficando	 o	 processo	 arquivado	 no	 Arquivo	
Setorial Temporário desta Secretaria. 

Art. 3º	 Nos	 casos	 de	 tramitação	 simultânea	 de	 Projetos	 de	
Licenciamento Ambiental, Plano de Exploração Florestal e Averbação 
de Reserva Legal Intacta, pelo fato de haver um único processo 
perante a SEMA, não se faz necessária a apresentação em duplicata 
dos documentos solicitados em repetição.

Art. 4º Os contratos a que se refere esta Portaria deverão ser 
apresentados	 em	 cópia	 autenticada	 em	 cartório	 e	 averbados	 e/ou	
registrados à margem da matrícula do imóvel rural. 
Parágrafo único. Os documentos a serem apresentados em 
fotocópia deverão ser autenticados pelo cartório competente.

Art. 5º Os mapas em formato digital e analógico, o croqui de acesso 
e o memorial descritivo, quando assim requeridos, deverão estar 
em sacolas plásticas, em formato A4, para melhor manuseio dos 
documentos.

Art. 6º	As	disposições	constantes	nesta	Portaria	não	se	aplicam	à	
Supervisão de Transporte de Produtos Florestais (CC-SEMA).

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá-MT, 20 de agosto de 2007.
REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRA-SE.

LUIS HENRIQUE CHAVES DALDEGAN
Secretário de Estado do Meio Ambiente
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ANEXO I

CHECK LIST PADRÃO DE DOCUMENTOS PARA LICENCIAMENTO AMBIENTAL – LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA

I t e m

N º .
D o c u m e N t o s 
e x i g i D o s

V e r i f i c a r  o s  s e g u i N t e s  i t e N s

01 Requerimento 
Padrão

•	 Deve	 estar	 integralmente	 preenchido,	 acompanhado	 de	 Pedido	 de	 Averbação	 ou	 Retificação	 de	
Averbação de Reserva Legal, de Pedido de Compensação de Reserva Legal, de Pedido de Emissão 
de Termo de Compensação de Reserva Legal e de Pedido de Emissão de Termo de Ajustamento de 
Conduta	de	Recuperação	de	Área	de	Preservação	Permanente	Degradada	e/ou	de	Área	de	Reserva	
Legal Degradada, quando for o caso;

•	Deve	conter	a	assinatura,	reconhecida	firma,	do	proprietário	(pessoa	física	ou	jurídica),	procurador	ou	
responsável	técnico	com	procuração;

•	 Preenchimento	 do	 campo	 destinado	 ao	 representante	 legal,	 caso	 o	 proprietário	 atue	 por	 meio	 de	
procurador;
•	 Caso	 se	 trate	 de	 pessoa	 jurídica,	 o	 requerimento	 padrão	 poderá	 ser	 assinado	 pela	 própria	 pessoa	
jurídica,	através	de	seus	administradores,	devidamente	nomeados,	ou	por	terceiro	que	exerça	a	atividade	
de representante extrajudicial da pessoa jurídica, cabendo ao mesmo assinar o requerimento padrão em 
nome da pessoa jurídica; 
•	Quando	o	proprietário	for	Espólio, o Requerimento Padrão será preenchido em seu nome (Espólio de ...), 
sendo, no ato, representado pelo Inventariante, na qualidade de representante judicial, e acompanhado 
de cópia autenticada de seu RG e CPF, do Termo de Nomeação e do Termo de Compromisso de 
Inventariante;
•	Apresentar	e-mail	do	Proprietário	e	do	Responsável	técnico.

02
Proprietário 
Pessoa Física
    

•	Deverá	constar	o	nome	de	todos	os	proprietários,	no	caso	de	condomínio;
•	Apresentar	cópia	autenticada	de	RG	e	CPF	de	todos	os	proprietários;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular. Caso o comprovante de endereço apresentado esteja em nome de terceiro, deverá ser juntada 
declaração	do	proprietário	comprovando	a	moradia	do	solicitante,	com	firma	reconhecida;
•	 Em	 caso	 de	 mais	 de	 um	 proprietário,	 deve-se	 apresentar	 procuração	 pública	 nomeando	 um	 dos	
proprietários como representante legal dos demais. Caso contrário, todos os proprietários deverão assinar 
o requerimento padrão e demais documentos. 

03

Proprietário 
Pessoa Jurídica

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	apresentar	cópia	autenticada	e	arquivada	na	Junta	Comercial	do	Contrato	
Social,	com	sua	última	alteração,	do	Estatuto	Social,	com	suas	alterações	mais	 recentes	no	caso	de	
sociedade	por	ações,	ou	cópia	autenticada	da	Certidão	Simplificada	emitida	pela	Junta	Comercial,	no	
caso de Limitada;

•	Cópia	do	cartão	do	CNPJ	e	da	Inscrição	Estadual;
•	Ato	de	nomeação	do	Administrador	ou	da	Diretoria	autenticado	e	arquivado	na	Junta	Comercial,	no	caso	
de S.A.;
•	Identificação	do	Representante	Legal	do	empreendimento,	quando	o	Administrador	não	tiver	poderes	de	
representação	da	pessoa	jurídica	ou	em	razão	de	a	mesma	atuar	no	ato	através	de	terceiro;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;
•	Cópia	autenticada	do	RG	e	CPF	do	Administrador.

04 Representante 
Legal

•	Se	o	proprietário	(pessoa	física	ou	jurídica)	for	representado	por	procurador,	deverá	apresentar	Procuração	
por	instrumento	público,	com	poderes	específicos;

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	não	será	necessária	a	apresentação	de	procuração	por	instrumento	público,	
se o representante legal for o Administrador;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;
•	Cópia	autenticada	do	RG	e	do	CPF	do	Representante	Legal.

05 Responsável 
Técnico

•	Identificar	o	Responsável	Técnico	do	empreendimento;
•	Apresentar	cópia	autenticada	do	cartão	do	CREA;
•	Cópia	do	Certificado	de	Cadastro	Técnico	Estadual	de	Serviços	e	Consultorias	Ambientais;
•	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	–	ART	–	constando	os	serviços	a	serem	prestados;
•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	ART.

06 Taxa 

•	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	da	LAU	devidamente	quitada;
•	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	de	Averbação	da	Reserva	Legal	ou	Retificação	da	Reserva	Legal	
devidamente	quitada.	Em	caso	de	propriedades	de	até	150	ha.	,	a	taxa	não	é	exigida;

•	Via	 original	 e	 uma	 cópia	 do	 comprovante	 de	 pagamento	 da	Taxa	da	LAU	e	da	Averbação	de	RL	ou	
Retificação	de	RL.
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07 Publicação

•	Publicação	do	Pedido	de	Licenciamento	Ambiental	 no	Diário	Oficial,	 de	acordo	com	o	modelo	SEMA	
(página inteira e original);

•	 Publicação	 do	 Pedido	 de	 Licenciamento	Ambiental	 no	 Jornal	 local,	 de	 acordo	 com	 o	modelo	 SEMA	
(página inteira e original).

08
Comprovação da 
Dominialidade 
(Propriedade)

•	Certidão	de	Inteiro	Teor	do	Imóvel,	devidamente	autenticada,	da	matrícula	e	registro	que	comprovem	o	
domínio do imóvel. A certidão não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando 
da protocolização do requerimento da LAU;

•	Escritura	Pública	de	Compra	e	Venda,	caso	não	 tenha	sido	efetuada	a	averbação	da	 transferência	à	
margem da matrícula, acompanhada da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, de acordo com o item 
anterior;
•	Compromisso	Público	ou	Particular	de	Compra	e	Venda	do	imóvel	rural	registrado	na	matrícula	do	imóvel.	
A matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da 
protocolização da LAU;
•	 Memorial	 Descritivo	 da	 propriedade,	 com	 as	 coordenadas	 geográficas	 georeferenciadas,	 vértices	 e	
distâncias	entre	os	pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	a	via	original	e	cópia	do	
comprovante de pagamento;
•	Memorial	Descritivo	da	área	adquirida,	em	caso	de	aquisição	de	parte	de	imóvel	maior	(Escritura	Pública	
de Compra e Venda ou Compromisso Público ou Particular de Compra e Venda) com a respectiva ART. No 
caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	ao	imóvel	de	origem;
•	Declaração	dos	Confinantes	da	área	a	 ser	 licenciada,	 com	firma	 reconhecida,	 constando	a	 forma	de	
vínculo (n° da matrícula ou posse);
•	Cadeia	Dominial	do	imóvel	rural	até	a	origem	–	Estado	de	Mato	Grosso.

09
Comprovação da 
Dominialidade 
(Posse)

•	 Título	 de	 Domínio	 ou	 de	 Concessão	 de	 Uso,	 com	 cláusula	 resolutiva,	 quando	 houver,	 individual	 ou	
coletivo,	ou	instrumentos	similares	relativos	ao	imóvel	rural	de	propriedade	pública,	firmados	pelo	órgão	ou	
entidade fundiária federal ou estadual competente, na forma da legislação agrária e fundiária, comprovado 
o	cumprimento	das	obrigações	pactuadas	com	o	Poder	Público	concedente	ou	alienante;
•	Certidão	Administrativa	de	Legitimidade	e	Localização	de	posse	emitida	pelo	INCRA	ou	INTERMAT;
•	Escritura	Pública	de	Cessão	de	Direitos	Possessórios	lavrada	em	cartório;
•	Decisão	judicial,	transitada	em	julgado	ou	em	liminar,	em	ação	de	usucapião,	acompanhada	da	matrícula	
do(s) imóvel(is) rural(is) a que se refere e da(s) respectiva(s) Cadeia(s) Dominial(is). No caso de decisão 
de	mérito	de	primeiro	grau,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo.	A	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	
mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização da LAU;
•	Decisão	judicial,	transitada	em	julgado	ou	em	liminar,	em	ação	possessória.	No	caso	de	decisão	de	mérito	
de primeiro grau, desde que não sujeita a efeito suspensivo;
•	Contrato	de	Arrendamento	Rural	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	e	com	firma	reconhecida,	
acompanhado	 da	matrícula	 atualizada	 do	 imóvel	 rural	 e	 da	 Cadeia	 Dominial	 até	 a	 origem.	A	 certidão	
de matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da 
protocolização do requerimento da LAU;
•	Contrato	de	Comodato	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	e	com	firma	reconhecida,	acompanhado	
da	matrícula	atualizada	do	 imóvel	 rural	e	da	Cadeia	Dominial	até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	
imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do 
requerimento da LAU;
•	Contrato	 de	Parceria	Agrícola	 averbado/registrado	 à	margem	da	matrícula	 e	 com	 firma	 reconhecida,	
acompanhado	 da	matrícula	 atualizada	 do	 imóvel	 rural	 e	 da	 Cadeia	 Dominial	 até	 a	 origem.	A	 certidão	
de matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da 
protocolização do requerimento da LAU;
•	Contrato	de	Compra	e	Venda	a	longo	prazo	averbado/registrado	e	com	firma	reconhecida,	acompanhado	
da	matrícula	atualizada	do	 imóvel	 rural	e	da	Cadeia	Dominial	até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	
imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do 
requerimento da LAU;
•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento;
•	Caso	a	área	a	ser	licenciada	esteja	inserida	em	uma	propriedade	maior,	deverá	ser	apresentado	o	Memorial	
Descritivo	da	área	maior,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	
os	pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento.	No	caso,	
também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	ao	imóvel	de	origem;
•	Declaração	dos	Confinantes	da	área	a	 ser	 licenciada,	 com	firma	 reconhecida,	 constando	a	 forma	de	
vínculo (n° da matrícula ou posse).

10

Imóvel rural 
localizado no 
entorno de 
Terra Indígena 
demarcada

•	Apresentar	cópia	de	informação	georeferenciada	protocolizada	junto	à	FUNAI.

11
Projeto Básico 
Ambiental para 
LAU

•	Deve	ser	apresentado	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA.
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12 Croqui de 
Acesso •	O	croqui	deverá	ser	da	sede	do	Município	até	a	propriedade	rural.

13
Carta Imagem 
do imóvel rural 
georeferenciada

•	Em	formato	analógico	e	digital,	conforme	roteiro	técnico	específico	da	COGEO;
•	Imagem	georeferenciada	da	matrícula	mãe,	no	caso	de	aquisição	de	parte	da	propriedade	(Escritura	Pública	
de Compra e Venda, Compromisso Público ou Particular de Compra e Venda ou Ação de Usucapião);
•	O	mapa	deverá	conter	o	detalhamento	e	o	dimensionamento	das	áreas	degradadas,	com	coordenadas	
geográficas,	quando	for	o	caso;
•	O	mapa	deverá	ser	apresentado	no	formato	Shape File.

14

Área de 
preservação 
permanente 
degradada

•	Deve	ser	apresentado	o	Plano	de	Recuperação	de	Área	de	Preservação	Permanente	Degradada,	de	
acordo com o roteiro da SEMA.

15 Área de reserva 
legal degradada

•	Apresentar	Pedido	de	Adesão	ao	Programa	de	Pró-Regularização	de	Reserva	Legal	Degradada;
•	Apresentar	Projeto	Técnico	de	Regularização	de	Reserva	Legal	Degradada,	de	acordo	com	o	roteiro	da	
SEMA.
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ANEXO II

CHECK LIST PADRÃO DE DOCUMENTOS PARA PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL - PEF

I t e m

N º .
D o c u m e N t o s 
e x i g i D o s

V e r i f i c a r  o s  s e g u i N t e s  i t e N s

01 Requerimento 
Padrão

•	Deve	estar	integralmente	preenchido;

•	Deve	conter	a	assinatura,	reconhecida	firma,	do	proprietário	(pessoa	física	ou	jurídica),	procurador	ou	
responsável	técnico	com	procuração;

•	 Preenchimento	 do	 campo	 destinado	 ao	 representante	 legal,	 caso	 o	 proprietário	 atue	 por	 meio	 de	
procurador;

•	 Caso	 se	 trate	 de	 pessoa	 jurídica,	 o	 requerimento	 padrão	 poderá	 ser	 assinado	 pela	 própria	 pessoa	
jurídica,	através	de	seus	administradores,	devidamente	nomeados,	ou	por	terceiro	que	exerça	a	atividade	
de representante extrajudicial da pessoa jurídica, cabendo ao mesmo assinar o requerimento padrão em 
nome da pessoa jurídica;
•	Quando	o	proprietário	for	Espólio, o Requerimento Padrão será preenchido em seu nome (Espólio de ...), 
sendo, no ato, representado pelo Inventariante, na qualidade de representante judicial, e acompanhado 
de cópia autenticada de seu RG e CPF, do Termo de Nomeação e do Termo de Compromisso de 
Inventariante;

•	Apresentar	e-mail	do	Proprietário	e	do	Responsável	técnico.

02
Proprietário 
Pessoa Física
    

•	Deverá	constar	o	nome	de	todos	os	proprietários,	no	caso	de	condomínio;

•	Apresentar	cópia	autenticada	de	RG	e	CPF	de	todos	os	proprietários;

•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular. Caso o comprovante de endereço apresentado esteja em nome de terceiro, deverá ser juntada 
declaração	do	proprietário	comprovando	a	moradia,	com	firma	reconhecida;
•	 Em	 caso	 de	 mais	 de	 um	 proprietário,	 deve-se	 apresentar	 procuração	 pública	 nomeando	 um	 dos	
proprietários como representante legal dos demais. Caso contrário, todos os proprietários deverão assinar 
o requerimento padrão e demais documentos.

03 Proprietário 
Pessoa Jurídica

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	apresentar	cópia	autenticada	e	arquivada	na	Junta	Comercial	do	Contrato	
Social, com sua última alteração, do Estatuto Social, com a alteração mais recente no caso de sociedade 
por	ações,	 ou	 cópia	autenticada	da	Certidão	Simplificada	emitida	pela	 Junta	Comercial,	 no	 caso	de	
Limitada;

•	Cópia	do	cartão	do	CNPJ	e	da	Inscrição	Estadual;

•	Ato	de	nomeação	do	Administrador	ou	da	Diretoria,	no	caso	de	S.A.,	autenticado	e	arquivado	na	Junta	
Comercial;

•	Identificação	do	Representante	Legal	do	empreendimento,	quando	o	Administrador	não	tiver	poderes	de	
representação	da	pessoa	jurídica,	ou	em	razão	de	a	mesma	atuar	no	ato	através	de	terceiro;

•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;

•	Cópia	autenticada	do	RG	e	CPF	do	Administrador.

04 Representante 
Legal

•	Se	o	proprietário	(pessoa	física	ou	jurídica)	for	representado	por	procurador,	deverá	apresentar	Procuração	
por	instrumento	público,	com	poderes	específicos;

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	não	será	necessária	a	apresentação	de	procuração	por	instrumento	público,	
se o representante legal for o Administrador;

•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;

•	Cópia	autenticada	do	RG	e	do	CPF	do	Representante	Legal.
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05 Responsável 
Técnico

•	Identificar	o	Responsável	Técnico	do	empreendimento;

•	Apresentar	cópia	autenticada	do	cartão	do	CREA;

•	Cópia	do	Certificado	de	Cadastro	Técnico	Estadual	de	Serviços	e	Consultorias	Ambientais;

•	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	–	ART	–	constando	os	serviços	a	serem	prestados;

•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	ART.

06 Taxa do PEF e de 
Vistoria

•	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	do	PEF	devidamente	quitada;

•	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	de	Vistoria	do	PEF	devidamente	quitada;

•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	Taxa	do	PEF	e	da	Taxa	de	Vistoria.

07 Licença 
Ambiental Única

•	Cópia	autenticada	da	Licença	Ambiental	Única	das	atividades	desenvolvidas	do	imóvel	rural,	caso	o	PEF	
não seja pedido conjuntamente ao Licenciamento Ambiental.

08
Comprovação da 
Dominialidade 
(Propriedade)

•	Certidão	de	Inteiro	Teor	do	Imóvel,	devidamente	autenticada,	da	matrícula	e	do	registro	que	comprovem	
o domínio do imóvel. A certidão não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, 
quando da protocolização do requerimento da PEF;

•	Escritura	Pública	de	Compra	e	Venda,	caso	não	tenha	sido	efetuada	a	averbação	da	transferência	à	
margem da matrícula do imóvel, acompanhada da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, de acordo com o 
item anterior;
•	Compromisso	Público	ou	Particular	de	Compra	e	Venda	do	imóvel	rural	averbado	à	margem	da	matrícula	
do imóvel. A matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, 
quando da protocolização do PEF;
•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento;
•	Caso	 a	 área	 a	 ser	 licenciada	 esteja	 inserida	 em	uma	 propriedade	maior,	 deverá	 ser	 apresentado	 o	
Memorial	 Descritivo	 da	 área	 maior,	 com	 as	 coordenadas	 geográficas	 georeferenciadas,	 vértices	 e	
distâncias	entre	os	pontos,	 do	 imóvel	 rural,	 acompanhado	de	ART	específica,	 com	o	 comprovante	de	
pagamento.	No	caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	ao	
imóvel de origem;
•	Declaração	dos	Confinantes	da	área	a	ser	 licenciada,	com	firma	reconhecida,	constando	a	 forma	de	
vínculo (n° da matrícula ou posse);

•	Cadeia	Dominial	do	imóvel	rural	até	a	origem	–	Estado	de	Mato	Grosso,	caso	este	documento	não	tenha	
sido apresentado quando do deferimento da LAU.
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09
Comprovação da 
Dominialidade 
(Posse)

•	 Título	 de	Domínio	 ou	 de	Concessão	 de	Uso,	 com	 cláusula	 resolutiva,	 quando	 houver,	 individual	 ou	
coletivo,	ou	instrumentos	similares	relativos	ao	imóvel	rural	de	propriedade	pública,	firmados	pelo	órgão	ou	
entidade fundiária federal ou estadual competente, na forma da legislação agrária e fundiária, comprovado 
o	cumprimento	das	obrigações	pactuadas	com	o	Poder	Público	concedente	ou	alienante;

•	Certidão	Administrativa	de	Legitimidade	e	Localização	de	posse	emitida	pelo	INCRA	ou	INTERMAT;

•	Escritura	Pública	de	Cessão	de	Direitos	Possessórios	lavrada	em	cartório;	

•	Decisão	judicial,	transitada	em	julgado	ou	em	liminar,	em	ação	de	usucapião,	acompanhada	da	matrícula	
do(s) imóvel(is) rural(is) a que se refere e das respectivas Cadeias Dominiais. No caso de decisão de 
mérito	de	primeiro	grau,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo.	A	matrícula	do	imóvel	rural	não	poderá	
ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do PEF;

•	Decisão	 judicial,	 transitada	em	 julgado	ou	em	 liminar,	em	ação	possessória.	No	caso	de	decisão	de	
mérito	de	primeiro	grau,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo;

•	Contrato	de	Arrendamento	Rural	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	 imóvel	e	com	firma	
reconhecida,	acompanhado	da	matrícula	atualizada	do	imóvel	rural	e	da	Cadeia	Dominial	até	a	origem.	A	
certidão de matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando 
da protocolização do requerimento do PEF;
•	Contrato	de	Comodato	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	imóvel	e	com	firma	reconhecida,	
acompanhado	 da	matrícula	 atualizada	 do	 imóvel	 rural	 e	 da	Cadeia	Dominial	 até	 a	 origem.	A	 certidão	
de matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da 
protocolização do requerimento do PEF;
•	Contrato	 de	Parceria	Agrícola	 ou	Pecuária	 averbado/registrado	 à	margem	da	matrícula	 do	 imóvel	 e	
com	 firma	 reconhecida,	 acompanhado	 da	matrícula	 atualizada	 do	 imóvel	 rural	 e	 da	 Cadeia	 Dominial	
até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	
expedição, quando da protocolização do requerimento do PEF;
•	Contrato	de	Compra	e	Venda	a	longo	prazo	averbado/registrado	e	com	firma	reconhecida,	acompanhado	
da	matrícula	atualizada	do	 imóvel	rural	e	da	Cadeia	Dominial	até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	
imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do 
requerimento do PEF;
•	No	caso	de	Contrato	de	Arrendamento	Rural,	Comodato,	Contrato	de	Parceria	Agrícola	ou	Pecuária,	ou	
Contrato de Compra e Venda a longo prazo, será necessária a apresentação de autorização do proprietário 
do imóvel rural para deferimento do Plano de Exploração Florestal, caso não haja essa determinação nos 
referidos	contratos.	A	Autorização	deverá	conter	o	reconhecimento	de	firma	em	cartório;

•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento;

•	Caso	a	área	objeto	do	PEF	esteja	inserida	em	uma	propriedade	maior,	deverá	ser	apresentado	o	Memorial	
Descritivo	da	área	maior,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	
os	pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento.	No	caso,	
também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	ao	imóvel	de	origem;

•	Declaração	dos	Confinantes	da	área	a	ser	 licenciada,	com	firma	reconhecida,	constando	a	 forma	de	
vínculo (n° da matrícula ou posse);

•	Não	será	necessária	a	apresentação	da	Cadeia	Dominial	do	imóvel	rural,	caso	esse	documento	já	tenha	
sido juntado no processo de Licenciamento Ambiental.

10

Imóvel rural 
localizado no 
entorno de 
Terra Indígena 
demarcada

•	Apresentar	cópia	autenticada	de	informação	georeferenciada	protocolizada	junto	à	FUNAI.

11

Imóvel rural 
penhorado 
judicialmente 
(Ação de 
Execução)

•	 Apresentar	 anuência	 do	 credor	 ou	 decisão	 judicial	 informando	 que	 a	 penhora	 não	 recai	 sobre	 os	
acessórios do imóvel rural (árvores).

12 Imóvel rural com 
ônus real

•	Apresentar	 anuência	 do	 titular	 do	 direito	 real,	 salvo	 quando	o	 ônus	 real	 for	 proveniente	 de	hipoteca	
gerada	em	cédula	rural	pignoratícia.
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13
Carta Imagem 
do imóvel rural 
georeferenciada

•	Em	formato	analógico	e	digital,	conforme	roteiro	técnico	específico	da	COGEO;

•	 Imagem	georeferenciada	da	matrícula	mãe,	no	caso	de	aquisição	de	parte	da	propriedade	(Escritura	
Pública de Compra e Venda, Compromisso Público ou Particular de Compra e Venda ou Ação de 
Usucapião);

•	O	mapa	deverá	conter	o	detalhamento	e	o	dimensionamento	das	áreas	degradadas,	com	coordenadas	
geográficas,	quando	for	o	caso;

•	O	mapa	deverá	plotar	a	área	a	ser	explorada;

•	O	mapa	deverá	ser	apresentado	no	formato	Shape File.

14 Croqui de acesso •	O	croqui	de	acesso	deverá	ser	da	sede	do	Município	até	a	propriedade	rural.	

15
Plano de 
Exploração 
Florestal

•	Apresentação	do	Plano	de	Exploração	Florestal	-	PEF	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA,	devendo	todas	
as	folhas	conterem	o	carimbo	e	a	assinatura	do	responsável	técnico;
•	Inventário	Florestal,	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA;
•	Quadro	geral	de	volume	contendo	a	relação	de	espécies,	respectivas	freqüências,	volumes	por	classe	de	
diâmetro	e	por	unidade	de	amostra	(facultado	para	cerrado),	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA;
•	Quadro	geral	de	volume	por	espécies	comerciais/ha/área/uso,	de	acordo	com	o	roteiro	SEMA;
•	 CD	 contendo	 os	 dados	 constantes	 nos	Anexos	 I,	 II	 e	 III,	 do	 Roteiro	 para	 Elaboração	 de	 Plano	 de	
Exploração Florestal da SEMA.
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ANEXO III

CHECK LIST PADRÃO DE DOCUMENTOS PARA PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTADO – PMFS

I t e m

N º .
D o c u m e N t o s 
e x i g i D o s

V e r i f i c a r  o s  s e g u i N t e s  i t e N s

01 Requerimento 
Padrão

•	Deve	estar	 integralmente	preenchido,	com	o	requerimento	da	análise	e	da	aprovação	do	PMFS	e	a	
emissão de Termo de Responsabilidade de Manutenção de Floresta Manejada;

•	Deve	conter	a	assinatura,	reconhecida	firma,	do	proprietário,	procurador	ou	responsável	técnico	com	
procuração;

•	 Preenchimento	 do	 campo	 destinado	 ao	 representante	 legal,	 caso	 o	 proprietário	 atue	 por	 meio	 de	
procurador;

•	Caso	 se	 trate	 de	 pessoa	 jurídica,	 o	 requerimento	 padrão	 poderá	 ser	 assinado	 pela	 própria	 pessoa	
jurídica,	através	de	seus	administradores,	devidamente	nomeados,	ou	por	terceiro	que	exerça	a	atividade	
de representante extrajudicial da pessoa jurídica, cabendo ao mesmo assinar o requerimento padrão em 
nome da pessoa jurídica;
•	Quando	 o	 proprietário	 for	Espólio, o Requerimento Padrão será preenchido em seu nome (Espólio 
de ...), sendo, no ato, representado pelo Inventariante, na qualidade de representante judicial, sendo 
acompanhado de cópia autenticada de seu RG e CPF, do Termo de Nomeação e do Termo de Compromisso 
de Inventariante;

•Apresentar	e-mail	do	Proprietário	e	do	Responsável	técnico.

02

Proprietário 
Pessoa Física 
e/ou Detentor 
Pessoa Física
    

•	Deverá	constar	o	nome	de	todos	os	proprietários	e/ou	detentores,	no	caso	de	condomínio;

•	Apresentar	cópia	autenticada	de	RG	e	CPF	de	todos	os	proprietários	e/ou	detentores;
•	Comprovante	de	endereço	do	proprietário	e/ou	detentor:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	
podendo ser conta de telefone celular. Caso o comprovante de endereço apresentado esteja em nome de 
terceiro,	deverá	ser	juntada	declaração	do	proprietário	comprovando	a	moradia,	com	firma	reconhecida;
•	Em	caso	de	mais	de	um	proprietário	e/ou	detentor,	deve-se	apresentar	procuração	pública	nomeando	
um dos proprietários ou detentores como representante legal dos demais. Caso contrário, todos os 
proprietários	e/ou	detentores	deverão	assinar	o	requerimento	padrão	e	demais	documentos.

03

Proprietário 
Pessoa Jurídica 
e/ou Detentor 
Pessoa Jurídica

•	No	caso	de	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora,	apresentar	cópia	autenticada	e	arquivada	na	
Junta Comercial do Contrato Social, com sua última alteração, do Estatuto Social, com sua alteração 
mais	recente	no	caso	de	sociedade	por	ações,	ou	da	Certidão	Simplificada	emitida	pela	Junta	Comercial,	
no caso de Limitada;

•	Cópia	do	cartão	do	CNPJ	e	da	Inscrição	Estadual	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;

•	Ato	de	nomeação	do	Administrador	ou	da	Diretoria,	no	caso	de	S.A.,	autenticado	e	arquivado	na	Junta	
Comercial	da	proprietária	e/ou	detentora;

•	Identificação	do	Representante	Legal	do	empreendimento,	quando	o	Administrador	não	tiver	poderes	de	
representação	da	pessoa	jurídica,	ou	em	razão	de	a	mesma	atuar	no	ato	através	de	terceiro,	da	pessoa	
jurídica	proprietária	e/ou	detentora;

•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;

•	Cópia	autenticada	do	RG	e	CPF	do	Administrador,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora.

04 Representante 
Legal

•	 Se	 o	 proprietário	 (pessoa	 física	 ou	 jurídica)	 for	 representado	 por	 procurador,	 deverá	 apresentar	
Procuração	por	instrumento	público,	com	poderes	específicos;

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	não	será	necessária	a	apresentação	de	procuração	por	instrumento	público,	
se o representante legal for o Administrador;

•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;

•Cópia	autenticada	do	RG	e	do	CPF	do	Representante	Legal.
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05 Responsável 
Técnico

•	Identificar	o	Responsável	Técnico	do	empreendimento;

•	Apresentar	cópia	autenticada	do	cartão	do	CREA;

•	Cópia	do	Certificado	de	Cadastro	Técnico	Estadual	de	Serviços	e	Consultorias	Ambientais;

•	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	–	ART	–	constando	os	serviços	a	serem	prestados	–	elaboração	
e execução do PMFS;

•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	ART.

06 Taxa do PMFS 

•	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	do	PMPS	devidamente	quitada;

•	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	de	Vistoria	do	PMFS	devidamente	quitada;

•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	Taxa	do	PMFS	e	da	Taxa	de	Vistoria.

07 Licença 
Ambiental Única •	Cópia	autenticada	da	Licença	Ambiental	Única	das	atividades	desenvolvidas	do	imóvel	rural.

08
Comprovação da 
Dominialidade 
(Propriedade)

•	Certidão	de	Inteiro	Teor	do	Imóvel,	devidamente	autenticada	da	matrícula	e	registro	que	comprovem	o	
domínio do imóvel. A certidão não poderá ter mais de 90 (noventa) dias contados da expedição, quando 
da protocolização do requerimento do Plano de Manejo Florestal;

•	Escritura	Pública	 de	Compra	e	Venda,	 caso	não	 tenha	 sido	efetuada	a	averbação	da	 transferência	
à margem da matrícula, acompanhada da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, de acordo com o item 
anterior;
•	Compromisso	Público	ou	Particular	de	Compra	e	Venda	do	imóvel	rural	registrado	na	matrícula	do	imóvel.	
A matrícula não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização 
do PMFS;
•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento;
•	Caso	a	área	a	 ser	 licenciada	esteja	 inserida	em	uma	propriedade	maior,	 deverá	ser	apresentado	o	
Memorial	 Descritivo	 da	 área	 maior,	 com	 as	 coordenadas	 geográficas	 georeferenciadas,	 vértices	 e	
distâncias	entre	os	pontos,	do	 imóvel	 rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	
pagamento.	No	caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	ao	
imóvel de origem;
•	Declaração	dos	Confinantes	da	área	a	ser	 licenciada,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	
vínculo (n° da matrícula ou posse);

•	Cadeia	Dominial	do	imóvel	rural	até	a	origem	–	Estado	de	Mato	Grosso,	caso	este	documento	não	tenha	
sido apresentado quando do deferimento da LAU.
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09
Comprovação da 
Dominialidade 
(Posse)

•	Título	 de	Domínio	ou	de	Concessão	de	Uso,	 com	cláusula	 resolutiva,	 quando	houver,	 individual	 ou	
coletivo,	 ou	 instrumentos	 similares	 relativos	 ao	 imóvel	 rural	 de	 propriedade	 pública,	 firmados	 pelo	
órgão ou entidade fundiária federal ou estadual competente, na forma da legislação agrária e fundiária, 
comprovado	o	cumprimento	das	obrigações	pactuadas	com	o	Poder	Público	concedente	ou	alienante;

•	Certidão	Administrativa	de	Legitimidade	e	Localização	de	posse	emitida	pelo	INCRA	ou	INTERMAT;

•	Escritura	Pública	de	Cessão	de	Direitos	Possessórios	lavrada	em	cartório;																							

•	Decisão	judicial,	transitada	em	julgado	ou	em	liminar,	em	ação	de	usucapião,	acompanhada	da	matrícula	
do(s) imóvel(is) rural(is) a que se refere e das respectivas Cadeias Dominiais. No caso de decisão de 
mérito	de	primeiro	grau,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo.	A	matrícula	do	imóvel	rural	não	poderá	
ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do PMFS;

•	Decisão	 judicial,	 transitada	em	 julgado	ou	em	 liminar,	em	ação	possessória.	No	caso	de	decisão	de	
mérito	de	primeiro	grau,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo;

•	Contrato	de	Arrendamento	Rural	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	 imóvel	e	com	firma	
reconhecida, acompanhado da matrícula atualizada do imóvel rural. A matrícula do imóvel rural não poderá 
ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do PMFS. Deverá ser 
apresentada sua cópia autenticada e com prazo de vigência compatível com o PMFS ou POA;
•	Contrato	de	Comodato	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	imóvel	e	com	firma	reconhecida,	
acompanhado da matrícula atualizada do imóvel rural. A matrícula do imóvel rural não poderá ter mais de 
90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do PMFS. Deverá ser apresentada 
sua cópia autenticada e com prazo de vigência compatível com o PMFS ou POA;
•	Contrato	de	Compra	e	Venda	a	longo	prazo	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	imóvel	e	
com	firma	reconhecida,	acompanhado	da	matrícula	atualizada	do	imóvel	rural.	A	matrícula	do	imóvel	rural	
não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do PMFS. 
Deverá ser apresentada sua cópia autenticada e com prazo de vigência compatível com o PMFS ou 
POA;
•	No	caso	de	Contrato	de	Arrendamento	Rural,	Comodato	ou	Contrato	de	Compra	e	Venda	a	longo	prazo,	
será necessária a apresentação de autorização do proprietário do imóvel rural para deferimento do Plano 
de Manejo Florestal Sustentado, caso não haja essa determinação nos referidos contratos. A Autorização 
deverá	conter	o	reconhecimento	de	firma	em	cartório;

•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento;

•	Caso	a	área	objeto	do	PMFS	esteja	 inserida	em	uma	propriedade	maior,	deverá	ser	apresentado	o	
Memorial	 Descritivo	 da	 área	 maior,	 com	 as	 coordenadas	 geográficas	 georeferenciadas,	 vértices	 e	
distâncias	entre	os	pontos,	do	 imóvel	 rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	
pagamento.	No	caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	ao	
imóvel de origem;

•	Declaração	dos	Confinantes	da	área	a	ser	 licenciada,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	
vínculo (n° da matrícula ou posse);

•	Não	será	necessária	a	apresentação	da	Cadeia	Dominial	do	imóvel	rural,	caso	esse	documento	já	tenha	
sido juntado no processo de Licenciamento Ambiental.

10

Imóvel rural 
localizado no 
entorno de 
Terra Indígena 
demarcada

•	Apresentar	cópia	autenticada	de	informação	georeferenciada	protocolizada	junto	à	FUNAI.

11

Imóvel rural 
penhorado 
judicialmente 
(Ação de 
Execução)

•	 Apresentar	 anuência	 do	 credor	 ou	 decisão	 judicial	 informando	 que	 a	 penhora	 não	 recai	 sobre	 os	
acessórios do imóvel rural (árvores).

12 Imóvel rural com 
ônus real

•	Apresentar	anuência	do	 titular	do	direito	 real,	 salvo	quando	o	ônus	 real	 for	proveniente	de	hipoteca	
gerada	em	cédula	rural	pignoratícia.

13
Carta Imagem 
do imóvel rural 
georerefenciada

•	Em	formado	analógico	e	digital,	conforme	roteiro	técnico	específico	da	COGEO;

•	O	mapa	deverá	plotar	a	área	do	Plano	de	Manejo	Florestal,	e	respectivo	POA;

•	O	mapa	deverá	ser	apresentado	no	formato	Shape File.
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14 Localização da 
propriedade •	O	croqui	de	acesso	deverá	ser	da	sede	do	Município	até	a	propriedade	rural.	

15
Plano de Manejo 
Florestal 
Sustentado

•	Apresentação	do	Plano	de	Manejo	Florestal	Sustentado,	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA,	devendo	
todas	as	folhas	conterem	o	carimbo	e	a	assinatura	do	responsável	técnico;
•	Inventário	Florestal,	procedendo	ao	diagnóstico	da	área	total	do	PMFS,	utilizando-se	o	Fator de Forma 
= 0,7;
•	Definição	do	ciclo	de	corte	(mínimo	de	25	anos);
•	Definição	do	sistema	de	manejo	florestal;
•	Definição	da	Base	de	Produção	Florestal;	
•	Cronograma	de	apresentação	dos	POA’s	e	do	Inventário	Contínuo;
•	Apresentação	do	Planejamento	da	Infra-estrutura	e	da	Exploração	do	PMFS,	contendo	o	mapa	geral	
da Infra-estrutura;
•	Apresentação	do	POA/ano,	conforme	roteiro	mínimo	da	SEMA;
•	Apresentação	do	Planejamento	da	Fase	Pós-exploratória.

16 Mapas do PMFS •	Apresentação	dos	mapas	do	manejo	florestal,	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA.

17 POA/ano atual

•	 Requerimento	 padrão	 do	 interessado	 à	 SEMA,	 com	 reconhecimento	 de	 firma	 e	 observadas	 as	
determinações	relacionadas	ao	PMFS;
•	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	–	ART,	constando	o	serviço	de	elaboração	e	execução,	com	a	
taxa devidamente quitada, apresentando via original e cópia do comprovante de pagamento;
•	Taxa	de	Vistoria	da	SEMA	devidamente	quitada,	acompanhada	da	via	original	e	cópia	do	comprovante	
de pagamento;
•	Croqui	de	acesso	georeferenciado;
•	Mapa	do	PMFS;
•	Mapa	em	 formato	 digital	 e	 analógico,	 conforme	 roteiro	 da	COGEO	e	especificado	 relativamente	 ao	
PMFS;
•	Relatório	das	atividades	realizadas	no	POA	anterior.
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ANEXO IV

CHECK LIST PADRÃO DE DOCUMENTOS PARA A APRESENTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE AVERBAÇÃO 
DE RESERVA LEGAL DE PROPRIEDADES INTACTAS

I t e m

N º .
D o c u m e N t o s 
e x i g i D o s

V e r i f i c a r  o s  s e g u i N t e s  i t e N s

01 Requerimento 
Padrão

•	Deve	estar	integralmente	preenchido,	com	a	solicitação	da	averbação	da	Reserva	Legal	da	propriedade	
Intacta;

•	Deve	conter	a	assinatura	 reconhecida	firma	do	proprietário,	procurador	ou	 responsável	 técnico	com	
procuração;

•	 Preenchimento	 do	 campo	 destinado	 ao	 representante	 legal,	 caso	 o	 proprietário	 atue	 por	 meio	 de	
procurador;

•	Caso	 se	 trate	 de	 pessoa	 jurídica,	 o	 requerimento	 padrão	 deverá	 ser	 assinado	 pela	 própria	 pessoa	
jurídica,	através	de	seus	administradores,	devidamente	nomeados,	ou	por	terceiro	que	exerça	a	atividade	
de representante extrajudicial da pessoa jurídica, cabendo ao mesmo assinar o requerimento padrão em 
nome da pessoa jurídica;
•	Quando	o	proprietário	for	Espólio, o Requerimento Padrão será preenchido em seu nome (Espólio de ...), 
sendo, no ato, representado pelo Inventariante, na qualidade de representante judicial, e acompanhado 
de cópia autenticada de seu RG e CPF, do Termo de Nomeação e do Termo de Compromisso de 
Inventariante;

•	Apresentar	e-mail	do	Proprietário	e	do	Responsável	técnico.

02
Proprietário 
Pessoa Física 
    

•	Deverá	constar	o	nome	de	todos	os	proprietários,	no	caso	de	condomínio;

•	Apresentar	cópia	autenticada	de	RG	e	CPF	de	todos	os	proprietários;

•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular. Caso o comprovante de endereço apresentado esteja em nome de terceiro, deverá ser juntada 
declaração	do	proprietário	comprovando	a	moradia,	com	firma	reconhecida;
•	 Em	 caso	 de	 mais	 de	 um	 proprietário,	 deve-se	 apresentar	 procuração	 pública	 nomeando	 um	 dos	
proprietários como representante legal dos demais. Caso contrário, todos os proprietários deverão assinar 
o requerimento padrão e demais documentos.

03 Proprietário 
Pessoa Jurídica

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	apresentar	cópia	autenticada	e	arquivada	na	Junta	Comercial	do	Contrato	
Social, com sua última alteração, do Estatuto Social, com sua alteração mais recente no caso de 
sociedade	por	ações,	ou	da	Certidão	Simplificada	emitida	pela	Junta	Comercial	no	caso	de	Limitada;

•	Cópia	do	cartão	do	CNPJ	e	da	Inscrição	Estadual;

•	Ato	de	nomeação	do	Administrador	ou	da	Diretoria,	no	caso	de	S.A.,	autenticado	e	arquivado	na	Junta	
Comercial;

•	Identificação	do	Representante	Legal	do	empreendimento,	quando	o	Administrador	não	tiver	poderes	de	
representação	da	pessoa	jurídica,	ou	em	razão	de	a	mesma	atuar	no	ato	através	de	terceiro;

•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;

•	Cópia	autenticada	do	RG	e	CPF	do	Administrador.

04 Representante 
Legal

•	 Se	 o	 proprietário	 (pessoa	 física	 ou	 jurídica)	 for	 representado	 por	 procurador,	 deverá	 apresentar	
Procuração	por	instrumento	público,	com	poderes	específicos;

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	não	será	necessária	a	apresentação	de	procuração	por	instrumento	público,	
se o representante legal for o Administrador;

•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;

•	Cópia	autenticada	do	RG	e	do	CPF	do	Representante	Legal.
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05 Responsável 
Técnico

•	Identificar	o	Responsável	Técnico	do	empreendimento;

•	Apresentar	cópia	autenticada	do	cartão	do	CREA;

•	Cópia	do	Certificado	de	Cadastro	Técnico	Estadual	de	Serviços	e	Consultorias	Ambientais;

•	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	–	ART	–	constando	os	serviços	a	serem	prestados;

•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	ART.

06 Taxa de ARL ou 
RARL

•	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	da	Averbação	da	RL	ou	da	Retificação	de	Averbação	da	RL	
devidamente quitada;

•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	Taxa	de	ARL	ou	RARL;

07
Comprovação da 
Dominialidade 
(Propriedade)

•	Certidão	de	Inteiro	Teor	do	Imóvel,	devidamente	autenticada,	da	matrícula	e	registro	que	comprovem	o	
domínio do imóvel. A certidão não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando 
da protocolização do requerimento de Averbação de Reserva Legal de Propriedade Intacta;

•	Escritura	Pública	 de	Compra	e	Venda,	 caso	não	 tenha	 sido	efetuada	a	averbação	da	 transferência	
à margem da matrícula, acompanhada da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, de acordo com o item 
anterior;
•	Compromisso	Público	 ou	Particular	 de	Compra	 e	Venda	do	 imóvel	 rural	 registrado	 na	matrícula	 do	
imóvel. A matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando 
da protocolização do requerimento de Averbação de Reserva Legal de Propriedade Intacta;
•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento;
•	Caso	a	área	a	 ser	 licenciada	esteja	 inserida	em	uma	propriedade	maior,	 deverá	ser	apresentado	o	
Memorial	 Descritivo	 da	 área	 maior,	 com	 as	 coordenadas	 geográficas	 georeferenciadas,	 vértices	 e	
distâncias	entre	os	pontos,	do	 imóvel	 rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	
pagamento.	No	caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	ao	
imóvel de origem;
•	Declaração	dos	Confinantes	da	área	a	ser	 licenciada,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	
vínculo (n° da matrícula ou posse);

•	Cadeia	Dominial	do	imóvel	rural	até	a	origem	–	Estado	de	Mato	Grosso,	caso	este	documento	não	tenha	
sido apresentado quando do deferimento da LAU.

08

Imóvel rural 
localizado no 
entorno de 
Terra Indígena 
demarcada

•	Apresentar	cópia	autenticada	de	informação	georeferenciada	protocolizada	junto	à	FUNAI.

09 Caracterização do 
empreendimento •	Apresentar	a	caracterização	do	empreendimento,	de	acordo	com	o	roteiro	SEMA.

10 Laudo Técnico •	 Apresentar	 Laudo	 Técnico	 elaborado	 pelo	 responsável	 técnico,	 atestando	 que	 a	 propriedade	 está	
intacta,	devendo	todas	as	folhas	conter	o	carimbo	e	a	assinatura	do	responsável	técnico.

11
Carta Imagem 
do imóvel rural 
georeferenciada

•	Em	formado	analógico	e	digital,	conforme	roteiro	técnico	específico	da	COGEO;

•	O	mapa	deverá	plotar	a	área	da	reserva	da	legal,	atendendo	às	determinações	do	art.	16	do	Código	
Florestal;

•	Imagem	georeferenciada	da	matrícula	mãe,	no	caso	de	aquisição	de	parte	da	propriedade	(Escritura	
Pública de Compra e Venda ou Compromisso Público ou Particular de Compra);

•	O	mapa	deverá	ser	apresentado	no	formato	Shape File.

12 Localização da 
propriedade •	Croqui	de	acesso	georeferenciado	(da	sede	do	Município	até	a	propriedade).
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ANEXO V

CHECK LIST PADRÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANTIO FLORESTAL – PROPF

I t e m

N º .
D o c u m e N t o s 
e x i g i D o s

V e r i f i c a r  o s  s e g u i N t e s  i t e N s

01 Requerimento 
Padrão

•	Deve	estar	integralmente	preenchido,	com	a	solicitação	do	Projeto	de	Plantio	Florestal;
•	Deve	conter	a	assinatura,	reconhecida	firma,	do	proprietário,	procurador	ou	responsável	técnico	com	

procuração;
•	 Preenchimento	 do	 campo	 destinado	 ao	 representante	 legal,	 caso	 o	 proprietário	 atue	 por	 meio	 de	
procurador;
•	 Caso	 se	 trate	 de	 pessoa	 jurídica,	 o	 requerimento	 padrão	 poderá	 ser	 assinado	 pela	 própria	 pessoa	
jurídica,	através	de	seus	administradores,	devidamente	nomeados,	ou	por	terceiro	que	exerça	a	atividade	
de representante extrajudicial da pessoa jurídica, cabendo ao mesmo assinar o requerimento padrão em 
nome desta;
•	Quando	o	proprietário	for	Espólio, o Requerimento Padrão será preenchido em seu nome (Espólio de ...), 
sendo, no ato, representado pelo Inventariante, na qualidade de representante judicial, e acompanhado 
de cópia autenticada de seu RG e CPF, do Termo de Nomeação e do Termo de Compromisso de 
Inventariante;
•	Apresentar	e-mail	do	Proprietário	e	do	Responsável	técnico.

02

Proprietário 
Pessoa Física 
e/ou Detentor 
pessoa física
    

•	Deverá	constar	o	nome	de	todos	os	proprietários	e/ou	detentores,	no	caso	de	condomínio;
•	Apresentar	cópia	autenticada	de	RG	e	CPF	de	todos	os	proprietários	e/ou	detentores;
•	Comprovante	de	endereço	dos	proprietários	e/ou	detentores:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	
não podendo ser conta de telefone celular. Caso o comprovante de endereço apresentado esteja em 
nome	 de	 terceiro,	 deverá	 ser	 juntada	 declaração	 do	 proprietário	 comprovando	 a	moradia,	 com	 firma	
reconhecida;
•	Em	caso	de	mais	de	um	proprietário	e/ou	detentor,	deve-se	apresentar	procuração	pública	nomeando	
um	dos	proprietários	como	representante	legal	dos	demais.	Caso	contrário,	todos	os	proprietários	e/ou	
detentores deverão assinar o requerimento padrão e demais documentos;
•	Registro	na	SEMA/categoria	(consumo	e	produção	industrial,	se	for	o	caso).
•	No	caso	de	proprietário	e/ou	detentor	pessoa	jurídica,	apresentar	cópia	autenticada	e	arquivada	na	Junta	

Comercial do Contrato Social, com sua última alteração, do Estatuto Social, com sua alteração mais 
recente,	no	caso	de	sociedade	por	ações,	ou	da	Certidão	Simplificada	emitida	pela	Junta	Comercial,	no	
caso de Limitada;

•	Cópia	do	cartão	do	CNPJ	e	da	Inscrição	Estadual	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;

03 Proprietário 
Pessoa Jurídica

•	Ato	de	nomeação	do	Administrador	ou	da	Diretoria,	no	caso	de	S.A.,	autenticado	e	arquivado	na	Junta	
Comercial,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Identificação	do	Representante	Legal	do	empreendimento,	quando	o	Administrador	não	tiver	poderes	de	
representação	da	pessoa	jurídica,	ou	em	razão	de	a	mesma	atuar	no	ato	através	de	terceiro,	da	pessoa	
jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Cópia	autenticada	do	RG	e	CPF	do	Administrador,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Registro	na	SEMA/categoria	(consumo	e	produção	industrial,	se	for	o	caso)	da	pessoa	jurídica	proprietária	
e/ou	detentora.

04 Representante 
Legal

•	Se	o	proprietário	(pessoa	física	ou	jurídica)	ou	o	detentor	(pessoa	física	ou	jurídica)	for	representado	por	
procurador,	deverá	apresentar	Procuração	por	instrumento	público,	com	poderes	específicos;

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	não	será	necessária	a	apresentação	de	procuração	por	instrumento	público,	
se o representante legal for o Administrador;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;
•Cópia	autenticada	do	RG	e	do	CPF	do	Representante	Legal.

05 Responsável 
Técnico

•	Identificar	o	Responsável	Técnico	do	empreendimento;
•	Apresentar	cópia	autenticada	do	cartão	do	CREA;
•	Cópia	do	Certificado	de	Cadastro	Técnico	Estadual	de	Serviços	e	Consultorias	Ambientais;
•	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	–	ART	–	específica	para	elaboração	e	assistência	técnica	na	
condução do povoamento;
•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	ART.
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07
Comprovação da 
Dominialidade 
(Propriedade)

•	Certidão	de	Inteiro	Teor	do	Imóvel,	devidamente	autenticada,	da	matrícula	e	registro	que	comprovem	o	
domínio do imóvel. A certidão não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando 
da protocolização do requerimento do Projeto de Plantio Florestal;

•	 Escritura	Pública	 de	Compra	 e	Venda,	 caso	 não	 tenha	 sido	 efetuada	 a	 averbação	 da	 transferência	
à margem da matrícula, acompanhada da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, de acordo com o item 
anterior;
•	Compromisso	Público	ou	Particular	de	Compra	e	Venda	do	imóvel	rural	registrado	na	matrícula	do	imóvel.	
A matrícula não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização 
do Projeto de Plantio Florestal;
•	 Memorial	 Descritivo	 da	 propriedade,	 com	 as	 coordenadas	 geográficas	 georeferenciadas,	 vértices	 e	
distâncias	entre	os	pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	a	via	original	e	cópia	
do comprovante de pagamento;
•	Memorial	Descritivo	da	área	adquirida,	em	caso	de	aquisição	de	parte	de	um	imóvel	maior	(Escritura	
Pública de Compra e Venda ou Compromisso Público ou Particular de Compra e Venda) com a respectiva 
ART.	No	caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	ao	imóvel	
de origem;
•	Declaração	dos	Confinantes,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	vínculo	(n°	da	matrícula	ou	
posse);
•	Cadeia	Dominial	do	imóvel	rural	até	a	origem	–	Estado	de	Mato	Grosso,	caso	esse	documento	não	tenha	
sido apresentado na LAU.

08
Comprovação da 
Dominialidade 
(Posse)

•	Título	 de	Domínio	 ou	 de	Concessão	 de	Uso,	 com	 cláusula	 resolutiva,	 quando	 houver,	 individual	 ou	
coletivo,	ou	instrumentos	similares	relativos	ao	imóvel	rural	de	propriedade	pública	firmado	pelo	órgão	ou	
entidade fundiária federal ou estadual competente, na forma da legislação agrária e fundiária, comprovado 
o	cumprimento	das	obrigações	pactuadas	com	o	Poder	Público	concedente	ou	alienante;
•	Certidão	Administrativa	de	Legitimidade	e	Localização	de	Posse	emitida	pelo	INCRA	ou	INTERMAT;

•	Escritura	Pública	de	Cessão	de	Direitos	Possessórios	lavrada	em	cartório;
•	Decisão	judicial,	transitada	em	julgado	ou	em	liminar,	em	ação	de	usucapião,	acompanhada	da	matrícula	
do(s) imóvel(is) rural(is) a que se refere e das respectivas Cadeias Dominiais. No caso de decisão de 
mérito	de	primeiro	grau,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo.	A	matrícula	do	imóvel	rural	não	poderá	
ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do Projeto de Plantio 
Florestal;
•	Decisão	 judicial,	 transitada	em	 julgado	ou	em	 liminar,	em	ação	possessória.	No	caso	de	decisão	de	
mérito	de	primeiro	grau,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo;
•	Contrato	de	Arrendamento	Rural	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	 imóvel	e	com	firma	
reconhecida, com prazo de vigência compatível com o ciclo de corte (se for o caso), acompanhado da 
Cadeia	Dominial	até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	
contados da expedição, quando da protocolização do requerimento do Projeto de Plantio Florestal;
•	Contrato	de	Comodato	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	imóvel	e	com	firma	reconhecida,	
com prazo de vigência compatível com o ciclo de corte (se for o caso), acompanhado da Cadeia Dominial 
até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	
expedição, quando da protocolização do requerimento do Projeto de Plantio Florestal;
•	Contrato	 de	Compra	 e	Venda	a	 longo	 prazo	 averbado/registrado	 à	margem	da	matrícula	 do	 imóvel	
e	com	firma	reconhecida,	acompanhado	da	matrícula	atualizada	do	imóvel	rural	e	da	Cadeia	Dominial	
até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	
expedição, quando da protocolização do requerimento do Projeto de Plantio Florestal; 
•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento;
•	Caso	a	área	objeto	do	Projeto	de	Plantio	Florestal	esteja	inserida	em	uma	propriedade	maior,	deverá	ser	
apresentado	o	Memorial	Descritivo	da	área	maior,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	
vértices	e	distâncias	entre	os	pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	
de	pagamento.	No	caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	
ao imóvel de origem;
•	Declaração	dos	Confinantes,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	vínculo	(n°	da	matrícula	ou	
posse).

09 Taxa de Vistoria
•	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	de	Vistoria	Técnica	devidamente	quitada;

•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	Taxa	de	Vistoria.

10 Croqui de Acesso •	O	croqui	de	acesso	à	propriedade	deverá	ser	georeferenciado,	a	partir	da	sede	do	Município	onde	a	
mesma está localizada.

11

Cópia do 
Contrato de 
aquisição de 
mudas

•	Apresentar	cópia	autenticada	do	Contrato	de	Aquisição	de	Mudas	(se	for	o	caso).
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12

Comprovação 
da inscrição 
de produtor 
de Sementes e 
Mudas

•	Deve	estar	inscrito	no	RENASEM	do	Ministério	da	Agricultura,	Pecuária	e	Abastecimento	–	MAPA	(Lei	n°	
10.711/03)	ou	órgão	público	competente.

13 Cópia das Notas 
Fiscais •	Apresentar	cópia	autenticada	das	Notas	Fiscais	de	aquisição	de	mudas	e/ou	sementes	após	o	plantio.

14
Certificado do 
Registro do 
Viveiro

•	 Deverá	 apresentar	 o	 Certificado	 do	 Registro	 do	 Viveiro	 no	 Ministério	 da	 Agricultura,	 Pecuária	 e	
Abastecimento (MAPA) ou órgãos públicos competentes.

15 Atestado 
Fitossanitário •	Deverá	ser	apresentado	o	atestado	fitossanitário.

16 Projeto Básico •	Deve	conter	os	objetivos	e	justificativas	do	Plantio	Florestal.

17 Caracterização do 
Meio •	Deve	ser	apresentada	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA.

18 Caracterização da 
Propriedade •	Deve	ser	apresentada	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA.

19
Plano de 
Reflorestamento 
/Florestamento 

•	Deve	ser	apresentado	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA.

20

Planta do 
Projeto de 
Reflorestamento
/Florestamento

•	Deverá	plotar	as	áreas	de	preservação	permanente	 (se	 for	o	 caso),	 dos	 talhões,	aceiros	 internos	e	
externos,	coordenadas	geográficas	do	perímetro	de	efetivo	plantio,	escala,	convenções,	etc.

21
Mapa Analógico 
e em Meio Digital 
georeferenciado

•	Em	formato	analógico	e	digital,	conforme	roteiro	técnico	específico	da	COGEO/SEMA;

•	Deve	ser	apresentado	em	CD,	conforme	apresentado	no	mapa	analógico;
•	O	mapa	deverá	conter	o	detalhamento	e	o	dimensionamento	das	áreas	degradadas,	com	coordenadas	
geográficas,	quando	for	o	caso;
•	O	mapa	deverá	ser	apresentado	no	formato	Shape File.

22 Cópia da LAU •	Apresentar	cópia	colorida	e	autenticada	da	LAU.
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ANEXO VI

CHECK LIST PADRÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO CIRCUNSTANCIADO – LC

I t e m

N º .
D o c u m e N t o s 
e x i g i D o s

V e r i f i c a r  o s  s e g u i N t e s  i t e N s

01 Requerimento 
Padrão

•	Deve	estar	integralmente	preenchido,	com	a	solicitação	do	Levantamento	Circunstanciado;
•	Deve	conter	a	assinatura,	reconhecida	firma,	do	proprietário,	procurador	ou	responsável	técnico	com	

procuração;
•	 Preenchimento	 do	 campo	 destinado	 ao	 representante	 legal,	 caso	 o	 proprietário	 atue	 por	 meio	 de	
procurador;
•	 Caso	 se	 trate	 de	 pessoa	 jurídica,	 o	 requerimento	 padrão	 poderá	 ser	 assinado	 pela	 própria	 pessoa	
jurídica,	através	de	seus	administradores,	devidamente	nomeados,	ou	por	terceiro	que	exerça	a	atividade	
de representante extrajudicial da pessoa jurídica, cabendo ao mesmo assinar o requerimento padrão em 
nome da pessoa jurídica;
•	Quando	o	proprietário	for	Espólio, o Requerimento Padrão será preenchido em seu nome (Espólio de ...), 
sendo, no ato, representado pelo Inventariante, na qualidade de representante judicial, e acompanhado 
de cópia autenticada de seu RG e CPF, do Termo de Nomeação e do Termo de Compromisso de 
Inventariante;
•	Apresentar	e-mail	do	Proprietário	e	do	Responsável	técnico.

02

Proprietário 
Pessoa Física 
e/ou Detentor 
Pessoa Física
    

•	Deverá	constar	o	nome	de	todos	os	proprietários	e/ou	detentores,	no	caso	de	condomínio;
•	Apresentar	cópia	autenticada	de	RG	e	CPF	de	todos	os	proprietários	e/ou	detentores;
•	Comprovante	de	endereço	do	proprietário	e/ou	detentor:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	
podendo ser conta de telefone celular. Caso o comprovante de endereço apresentado esteja em nome de 
terceiro,	deverá	ser	juntada	declaração	do	proprietário	comprovando	a	moradia,	com	firma	reconhecida;
•	Em	caso	de	mais	de	um	proprietário	e/ou	detentor,	deve-se	apresentar	procuração	pública	nomeando	
um	dos	proprietários	e/ou	detentores	como	representante	legal	dos	demais;
•	Registro	na	SEMA/categoria	(consumo	e	produção	industrial,	se	for	o	caso).

03 Proprietário 
Pessoa Jurídica

•No	caso	de	proprietário	e/ou	detentor	pessoa	jurídica,	apresentar	cópia	autenticada	e	arquivada	na	Junta	
Comercial do Contrato Social, com sua última alteração, do Estatuto Social, com sua alteração mais 
recente,	no	caso	de	sociedade	por	ações,	ou	da	Certidão	Simplificada	emitida	pela	Junta	Comercial,	no	
caso de Limitada;
•	Cópia	do	cartão	do	CNPJ	e	da	Inscrição	Estadual,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Ato	de	nomeação	do	Administrador	ou	da	Diretoria,	no	caso	de	S.A.,	autenticado	e	arquivado	na	Junta	
Comercial,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Identificação	do	Representante	Legal	do	empreendimento,	quando	o	Administrador	não	tiver	poderes	de	
representação	da	pessoa	jurídica,	ou	em	razão	de	a	mesma	atuar	no	ato	através	de	terceiro,	da	pessoa	
jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Cópia	autenticada	do	RG	e	CPF	do	Administrador,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Registro	na	SEMA/categoria	(consumo	e	produção	industrial,	se	for	o	caso)	da	pessoa	jurídica	proprietária	
e/ou	detentora.

04 Representante 
Legal

•	 Se	 o	 proprietário	 e/ou	 detentor	 for	 representado	 por	 procurador,	 deverá	 apresentar	 Procuração	 por	
instrumento	público,	com	poderes	específicos;

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	não	será	necessária	a	apresentação	de	procuração	por	instrumento	público,	
se o representante legal for o Administrador;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;
•	Cópia	autenticada	do	RG	e	do	CPF	do	Representante	Legal.

05 Responsável 
Técnico

•	Identificar	o	Responsável	Técnico	do	empreendimento;
•	Apresentar	cópia	autenticada	do	cartão	do	CREA;
•	Cópia	do	Certificado	de	Cadastro	Técnico	Estadual	de	Serviços	e	Consultorias	Ambientais;
•	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	–	ART	–	específica	para	elaboração	e	assistência	técnica	na	
condução do povoamento;
•	Comprovante	de	pagamento	da	ART.

06 Certidão
•	 Apresentar	 Certidão	 Negativa	 do	 IBAMA,	 no	 caso	 de	 já	 existir	 Reposição	 Florestal	 protocolada	 e	
aprovada neste;
•	Apresentar	Certidão	Negativa	da	Fazenda	Estadual.
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07
Comprovação da 
Dominialidade 
(Propriedade)

•	Certidão	de	Inteiro	Teor	do	Imóvel,	devidamente	autenticada,	da	matrícula	e	registro	que	comprovem	o	
domínio do imóvel. A certidão não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando 
da protocolização do requerimento do Levantamento Circunstanciado;

•	 Escritura	Pública	 de	Compra	 e	Venda,	 caso	 não	 tenha	 sido	 efetuada	 a	 averbação	 da	 transferência	
à margem da matrícula, acompanhada da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, de acordo com o item 
anterior;
•	Compromisso	Público	ou	Particular	de	Compra	e	Venda	do	imóvel	rural	averbado	à	margem	da	matrícula	
do imóvel. A matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, 
quando da protocolização do Levantamento Circunstanciado;
•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	a	via	original	e	cópia	do	comprovante	de	
pagamento;
•	Memorial	Descritivo	da	área	adquirida,	em	caso	de	aquisição	de	parte	de	um	imóvel	maior	(Escritura	
Pública de Compra e Venda ou Compromisso Público ou Particular de Compra e Venda), com a respectiva 
ART.	No	caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	ao	imóvel	
de origem;
•	Declaração	dos	Confinantes,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	vínculo	(n°	da	matrícula	ou	
posse);
•	Cadeia	Dominial	do	imóvel	rural	até	a	origem	–	Estado	de	Mato	Grosso,	caso	não	tenha	sido	apresentada	
na LAU.

08
Comprovação da 
Dominialidade 
(Posse)

•	Título	 de	Domínio	 ou	 de	Concessão	 de	Uso,	 com	 cláusula	 resolutiva,	 quando	 houver,	 individual	 ou	
coletivo,	ou	instrumentos	similares	relativos	ao	imóvel	rural	de	propriedade	pública	firmado	pelo	órgão	ou	
entidade fundiária federal ou estadual competente, na forma da legislação agrária e fundiária, comprovado 
o	cumprimento	das	obrigações	pactuadas	com	o	Poder	Público	concedente	ou	alienante;
•	Certidão	Administrativa	de	Legitimidade	e	Localização	de	Posse	emitida	pelo	INCRA	ou	INTERMAT;
•	Escritura	Pública	de	Cessão	de	Direitos	Possessórios	lavrada	em	cartório;																							
•	Decisão	judicial,	transitada	em	julgado	ou	em	liminar,	em	ação	de	usucapião,	acompanhada	da	matrícula	
do(s) imóvel(is) rural(is) a que se refere e das respectivas Cadeias Dominiais. No caso de decisão de 
mérito	de	primeiro	grau,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo.	A	matrícula	do	imóvel	rural	não	poderá	
ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do Projeto de Plantio 
Florestal;
•	Decisão	 judicial,	 transitada	em	 julgado	ou	em	 liminar,	em	ação	possessória.	No	caso	de	decisão	de	
mérito	de	primeiro	grau,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo;
•	Contrato	de	Arrendamento	Rural	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	 imóvel	e	com	firma	
reconhecida, com prazo de vigência compatível com o ciclo de corte (se for o caso), acompanhado da 
Cadeia	Dominial	até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	
contados da expedição, quando da protocolização do requerimento do Projeto de Plantio Florestal;
•	Contrato	de	Comodato	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	imóvel	e	com	firma	reconhecida,	
com prazo de vigência compatível com o ciclo de corte (se for o caso), acompanhado da Cadeia Dominial 
até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	
expedição, quando da protocolização do requerimento do Projeto de Plantio Florestal;
•	Contrato	 de	Compra	 e	Venda	 a	 longo	 prazo	 averbado/registrado	 à	margem	da	matrícula	 do	 imóvel	
e	com	firma	reconhecida,	acompanhado	da	matrícula	atualizada	do	 imóvel	rural	e	da	Cadeia	Dominial	
até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	
expedição, quando da protocolização do requerimento do Projeto de Plantio Florestal; 
•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento;
•	Caso	a	área	objeto	do	Levantamento	Circunstanciado	esteja	inserida	em	uma	propriedade	maior,	deverá	
ser	apresentado	o	Memorial	Descritivo	da	área	maior,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	
vértices	e	distâncias	entre	os	pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	
de	pagamento.	No	caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	
ao imóvel de origem;
•	Declaração	dos	Confinantes,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	vínculo	(n°	da	matrícula	ou	
posse).

09 Taxa de Vistoria •	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	de	Vistoria	Técnica	devidamente	quitada.

10 Croqui de Acesso •	O	croqui	de	acesso	à	propriedade	deverá	ser	georeferenciado,	a	partir	da	sede	do	Município	onde	a	
mesma está localizada;

11 Cópia da Nota 
Fiscal •	Apresentar	cópia	autenticada	da	Nota	Fiscal	de	aquisição	de	mudas	e/ou	sementes.

12
Certificado de 
Registro do 
Viveiro

•	Apresentar	o	Certificado	de	Registro	do	Viveiro	no	Ministério	da	Agricultura,	Pecuária	e	Abastecimento	
(MAPA) ou outro órgão  público competente.

13
Contrato de 
Aquisição de 
Mudas

•	Deverá	apresentar	a	cópia	autenticada,	se	for	o	caso.
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14 Atestado 
Fitossanitário •	Apresentar	o	Atestado	Fitossanitário	das	mudas,	emitido	pelo	responsável	técnico	do	viveiro.

15

Comprovação 
da inscrição 
de produtor 
de Sementes e 
Mudas

•	Deve	estar	inscrito	no	RENASEM	do	Ministério	da	Agricultura,	Pecuária	e	Abastecimento	–	MAPA	(Lei	n°	
10.711/03)	ou	órgão	público	competente.

16 Projeto Básico •	Deve	conter	os	objetivos	e	justificativas	do	Levantamento	Circunstanciado.

17 Caracterização da 
Propriedade •	Deve	ser	apresentada	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA.

18
Levantamento do 
Reflorestamento 
/Florestamento

•	Deve	ser	apresentado	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA.

19

Planta do 
Levantamento 
Circunstanciado 
- LC

•	Deverá	plotar	 as	áreas	de	preservação	permanente	 (se	 for	 o	 caso),	 dos	 talhões,	 aceiros	 internos	e	
externos,	coordenadas	geográficas	do	perímetro	de	efetivo	plantio,	escala,	convenções,	etc.

20 Mapa analógico e 
em Meio Digital

•	Em	formato	analógico	e	digital,	conforme	roteiro	técnico	específico	da	COGEO/SEMA;
•	Deve	ser	apresentado	em	CD,	conforme	apresentado	no	mapa	analógico;
•	O	mapa	deverá	conter	o	detalhamento	e	o	dimensionamento	das	áreas	degradadas,	com	coordenadas	
geográficas,	quando	for	o	caso;
•	O	mapa	deverá	ser	apresentado	no	formato	Shape File.

21 Cópia da LAU •	Apresentar	cópia	colorida	e	autenticada	da	LAU.

ANEXO VII

CHECK LIST PADRÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANO DE CORTE SELETIVO – PCS

I t e m

N º .
D o c u m e N t o s 
e x i g i D o s

V e r i f i c a r  o s  s e g u i N t e s  i t e N s

01 Requerimento 
Padrão

•	Deve	estar	integralmente	preenchido,	com	a	solicitação	do	Plano	de	Corte	Seletivo;
•	Deve	conter	a	assinatura	reconhecida	Firma	do	Proprietário,	Procurador	ou	Responsável	Técnico	com	

procuração;
•	 Preenchimento	 do	 campo	 destinado	 ao	 representante	 legal,	 caso	 o	 proprietário	 atue	 por	 meio	 de	
procurador;
•	 Caso	 se	 trate	 de	 pessoa	 jurídica,	 o	 requerimento	 padrão	 poderá	 ser	 assinado	 pela	 própria	 pessoa	
jurídica,	através	de	seus	administradores,	devidamente	nomeados,	ou	por	terceiro	que	exerça	a	atividade	
de representante extrajudicial da pessoa jurídica, cabendo ao mesmo assinar o requerimento padrão em 
nome desta;
•	Quando	o	proprietário	for	Espólio, o Requerimento Padrão será preenchido em seu nome (Espólio de ...), 
sendo, no ato, representado pelo Inventariante, na qualidade de representante judicial, e acompanhado 
de cópia autenticada de seu RG e CPF, do Termo de Nomeação e do Termo de Compromisso de 
Inventariante;
•	Apresentar	e-mail	do	Proprietário	e	do	Responsável	técnico.

02

Proprietário 
Pessoa Física 
e/ou Detentor 
Pessoa Física
    

•	Deverá	constar	o	nome	de	todos	os	proprietários	e/ou	detentores,	no	caso	de	condomínio;
•	Apresentar	cópia	autenticada	de	RG	e	CPF	de	todos	os	proprietários	e/ou	detentores;
•	Comprovante	de	endereço	do	proprietário	e/ou	detentor:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	
podendo ser conta de telefone celular. Caso o comprovante de endereço apresentado esteja em nome de 
terceiro,	deverá	ser	juntada	declaração	do	proprietário	comprovando	a	moradia,	com	firma	reconhecida;
•	Em	caso	de	mais	de	um	proprietário	e/ou	detentor,	deve-se	apresentar	procuração	pública	nomeando	
um	dos	proprietários	e/ou	detentores	como	representante	legal	dos	demais;
•	Registro	na	SEMA/categoria	(consumo	e	produção	industrial,	se	for	o	caso).
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03

Proprietário 
Pessoa Jurídica 
e/ou Detentor 
Pessoa Jurídica

•	No	caso	de	proprietário	e/ou	detentor	pessoa	 jurídica,	 apresentar	 cópia	autenticada	e	arquivada	na	
Junta Comercial do Contrato Social, com sua última alteração, do Estatuto Social, com sua alteração mais 
recente,	no	caso	de	sociedade	por	ações,	ou	da	Certidão	Simplificada	emitida	pela	Junta	Comercial,	no	
caso de Limitada;
•	Cópia	do	cartão	do	CNPJ	e	da	Inscrição	Estadual	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Ato	de	nomeação	do	Administrador	ou	da	Diretoria,	no	caso	de	S.A.,	autenticado	e	arquivado	na	Junta	
Comercial,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Identificação	do	Representante	Legal	do	empreendimento,	quando	o	Administrador	não	tiver	poderes	de	
representação	da	pessoa	jurídica,	ou	em	razão	de	a	mesma	atuar	no	ato	através	de	terceiro,	da	pessoa	
jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Cópia	autenticada	do	RG	e	CPF	do	Administrador,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Registro	na	SEMA/categoria	(consumo	e	produção	industrial,	se	for	o	caso).

04 Representante 
Legal

•	 Se	 o	 proprietário	 e/ou	 detentor	 (pessoa	 física	 ou	 jurídica)	 for	 representado	 por	 procurador,	 deverá	
apresentar	Procuração	por	instrumento	público,	com	poderes	específicos;

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	não	será	necessária	a	apresentação	de	procuração	por	instrumento	público,	
se o representante legal for o Administrador;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;
•Cópia	autenticada	do	RG	e	do	CPF	do	Representante	Legal.

05 Responsável 
Técnico

•	Identificar	o	Responsável	Técnico	do	empreendimento;
•	Apresentar	cópia	autenticada	do	cartão	do	CREA;
•	Cópia	do	Certificado	de	Cadastro	Técnico	Estadual	de	Serviços	e	Consultorias	Ambientais;
•	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	–	ART	–	específica	para	elaboração	e	execução	do	Plano	de	
Corte Seletivo;
•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	ART;
•	Termo	de	Responsabilidade	Técnica	para	elaboração,	execução	e	acompanhamento	das	operações	de	
manutenção	da	floresta	com	firma	reconhecida	em	cartório.

07
Comprovação da 
Dominialidade 
(Propriedade)

•	Comprovar	a	dominialidade	nos	casos	de	PCS	não	vinculado	à	LC	–	SEMA/MT;

•	Certidão	de	Inteiro	Teor	do	Imóvel	devidamente	autenticada,	da	matrícula	e	registro	que	comprovem	o	
domínio do imóvel. A certidão não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando 
da protocolização do requerimento do Plano de Corte Seletivo;

•	Escritura	Pública	 de	Compra	 e	Venda,	 caso	 não	 tenha	 sido	 efetuada	 a	 averbação	 da	 transferência	
à margem da matrícula, acompanhada da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, de acordo com o item 
anterior;
•	Compromisso	Público	 ou	Particular	 de	Compra	 e	Venda	 do	 imóvel	 rural	 registrado	 na	matrícula	 do	
imóvel. A matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando 
da protocolização do Plano de Corte Seletivo;
•	Memorial	 Descritivo	 da	 propriedade,	 com	 as	 coordenadas	 geográficas	 georeferenciadas,	 vértices	 e	
distâncias	entre	os	pontos,	do	 imóvel	 rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	
pagamento;
•	Memorial	Descritivo	da	área	adquirida,	em	caso	de	aquisição	de	parte	de	imóvel	maior	(Escritura	Pública	
de Compra e Venda ou Compromisso Público ou Particular de Compra e Venda) com a respectiva ART. 
No	caso,	 também	deverá	ser	apresentada	a	 localização	da	área	adquirida	com	 relação	ao	 imóvel	de	
origem;
•	Declaração	dos	Confinantes,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	vínculo	(n°	da	matrícula	ou	
posse);
•	Cadeia	Dominial	do	 imóvel	rural	até	a	origem	–	Estado	de	Mato	Grosso.	Não	será	necessária	a	sua	
apresentação quando presente no processo de LAU;
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08
Comprovação da 
Dominialidade 
(Posse)

•	Comprovar	a	dominialidade	nos	casos	de	PCS	não	vinculado	à	LC	–	SEMA/MT;

•	Título	 de	Domínio	 ou	 de	Concessão	de	Uso,	 com	cláusula	 resolutiva,	 quando	houver,	 individual	 ou	
coletivo,	ou	instrumentos	similares	relativos	ao	imóvel	rural	de	propriedade	pública	firmado	pelo	órgão	ou	
entidade fundiária federal ou estadual competente, na forma da legislação agrária e fundiária, comprovado 
o	cumprimento	das	obrigações	pactuadas	com	o	Poder	Público	concedente	ou	alienante;
•	Certidão	Administrativa	de	Legitimidade	e	Localização	de	Posse	emitida	pelo	INCRA	ou	INTERMAT;
•	Escritura	Pública	de	Cessão	de	Direitos	Possessórios	lavrada	em	cartório;																							
•	Decisão	judicial,	transitada	em	julgado	ou	em	liminar,	em	ação	de	usucapião,	acompanhada	da	matrícula	
do(s) imóvel(is) rural(is) a que se refere e das respectivas Cadeias Dominiais. No caso de decisão de 
mérito	de	primeiro,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo.	A	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	
de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do Plano de Corte Seletivo;

 

•	Decisão	 judicial,	 transitada	em	 julgado	ou	em	 liminar,	em	ação	possessória.	No	caso	de	decisão	de	
mérito	de	primeiro	grau,	desde	que	não	sujeita	a	efeito	suspensivo;
•	Contrato	de	Arrendamento	Rural	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	 imóvel	e	com	firma	
reconhecida, com prazo de vigência compatível com o ciclo de corte (se for o caso), acompanhado da 
Cadeia	Dominial	até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	
contados da expedição, quando da protocolização do requerimento do Plano de Corte Seletivo;
•	Contrato	de	Comodato	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	imóvel	e	com	firma	reconhecida,	
com prazo de vigência compatível com o ciclo de corte (se for o caso), acompanhado da Cadeia Dominial 
até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	
expedição, quando da protocolização do requerimento do Plano de Corte Seletivo;
•	Contrato	de	Compra	e	Venda	a	 longo	prazo,	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	 imóvel	
e	com	firma	reconhecida,	acompanhado	da	matrícula	atualizada	do	imóvel	rural	e	da	Cadeia	Dominial	
até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	
expedição, quando da protocolização do requerimento do Plano de Corte Seletivo; 
•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento;
•	Caso	a	área	objeto	do	Plano	de	Corte	Seletivo	esteja	inserida	em	uma	propriedade	maior,	deverá	ser	
apresentado	o	Memorial	Descritivo	da	área	maior,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	
vértices	e	distâncias	entre	os	pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	
de	pagamento.	No	caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	com	relação	ao	imóvel	
de origem;
•	Declaração	dos	Confinantes,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	vínculo	(n°	da	matrícula	ou	
posse).

09 Taxa de Vistoria •	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	de	Vistoria	Técnica	devidamente	quitada.
10 Projeto Básico •	De	acordo	com	roteiro	e	ficha	de	Plano	de	Corte	Seletivo	–	Floresta	Plantada.

11 Cópia do 
Contrato •	Apresentar	cópia	autenticada	do	Contrato	de	Execução	do	Corte	Seletivo	(quando	for	o	caso).

12 Croqui de Acesso •	O	croqui	de	acesso	à	propriedade	deverá	ser	georeferenciado,	a	partir	da	sede	do	Município	onde	a	
mesma	está	localizada,	nos	casos	de	PCS	não	vinculado	à	LC	–	SEMA;

13 Planta do Plano 
de Corte seletivo

•	Deverá	plotar	as	áreas	de	preservação	permanente	(se	for	o	caso),	talhões	a	serem	explorados	com	
respectivas	áreas	e	coordenadas	geográficas,	aceiros	internos	e	externos,	escala,	convenções,	etc.	(em	
sacola	plástica	–	A4);.

14 Cópia da LAU •	Apresentar	cópia	colorida	e	autenticada	da	LAU,	nos	casos	de	PCS	não	vinculado	à	LC	–	SEMA/MT	ou	
LAU renovada.
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ANEXO VIII

CHECK LIST PADRÃO DE DOCUMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CORTE FINAL – PCF.

I t e m

N º .
D o c u m e N t o s 
e x i g i D o s

V e r i f i c a r  o s  s e g u i N t e s  i t e N s

01 Requerimento 
Padrão

•	Deve	estar	integralmente	preenchido,	com	a	solicitação	de	Plano	de	Corte	Final;
•	Deve	conter	a	assinatura,	 reconhecida	 firma,	do	proprietário,	 procurador	ou	 responsável	 técnico	 com	

procuração;
•	 Preenchimento	 do	 campo	 destinado	 ao	 representante	 legal,	 caso	 o	 proprietário	 atue	 por	 meio	 de	
procurador;
•	 Caso	 se	 trate	 de	 pessoa	 jurídica,	 o	 requerimento	 padrão	 poderá	 ser	 assinado	 pela	 própria	 pessoa	
jurídica,	através	de	seus	administradores,	devidamente	nomeados,	ou	por	terceiro	que	exerça	a	atividade	
de representante extrajudicial da pessoa jurídica, cabendo ao mesmo assinar o requerimento padrão em 
nome desta;
•	Quando	o	proprietário	for	Espólio, o Requerimento Padrão será preenchido em seu nome (Espólio de ...), 
sendo, no ato, representado pelo Inventariante, na qualidade de representante judicial, e acompanhado 
de cópia autenticada de seu RG e CPF, do Termo de Nomeação e do Termo de Compromisso de 
Inventariante;
•	Apresentar	e-mail	do	Proprietário	e	do	Responsável	técnico.

02

Proprietário 
Pessoa Física 
e/ou Detentor 
Pessoa Física
    

•	Deverá	constar	o	nome	de	todos	os	proprietários	e/ou	detentores,	no	caso	de	condomínio;
•	Apresentar	cópia	autenticada	de	RG	e	CPF	de	todos	os	proprietários	e/ou	detentores;
•	Em	caso	de	mais	de	um	proprietário	e/ou	detentor	deve-se	apresentar	procuração	pública	nomeando	um	
dos	proprietários	e/ou	detentores	como	representante	legal	dos	demais;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular. Caso o comprovante de endereço apresentado esteja em nome de terceiro, deverá ser juntado 
declaração	do	proprietário	comprovando	a	moradia,	com	firma	reconhecida;
•	Registro	na	SEMA/categoria	(consumo	e	produção	industrial,	se	for	o	caso).

03
Proprietário 
Pessoa Jurídica 
e/ou Detentor 
Pessoa Jurídica

•	 No	 caso	 de	 proprietário	 e/ou	 detentor	 pessoa	 jurídica,	 apresentar	 cópia	 autenticada	 e	 arquivada	 na	
Junta Comercial do Contrato Social, com sua última alteração, do Estatuto Social, com sua alteração mais 
recente,	no	caso	de	sociedade	por	ações,	ou	da	Certidão	Simplificada	emitida	pela	Junta	Comercial,	no	
caso de Limitada;
•	Cópia	do	cartão	do	CNPJ	e	da	Inscrição	Estadual,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Ato	de	nomeação	do	Administrador	ou	da	Diretoria,	no	caso	de	S.A.,	autenticado	e	arquivado	na	Junta	
Comercial,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Identificação	do	Representante	Legal	do	empreendimento,	quando	o	Administrador	não	tiver	poderes	de	
representação	da	pessoa	jurídica,	ou	em	razão	de	a	mesma	atuar	no	ato	através	de	terceiro,	da	pessoa	
jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Cópia	autenticada	do	RG	e	CPF	do	Administrador,	da	pessoa	jurídica	proprietária	e/ou	detentora;
•	Registro	na	SEMA/categoria	(consumo	e	produção	industrial,	se	for	o	caso).

04 Representante 
Legal

•	Se	o	proprietário	for	representado	por	procurador,	deverá	apresentar	Procuração	por	instrumento	público,	
com	poderes	específicos;

•	No	caso	de	pessoa	jurídica,	não	será	necessária	a	apresentação	de	procuração	por	instrumento	público,	
se o representante legal for o Administrador;
•	Comprovante	de	endereço:	conta	de	luz,	água	ou	outro	equivalente,	não	podendo	ser	conta	de	telefone	
celular;
•Cópia	autenticada	do	RG	e	do	CPF	do	Representante	Legal.

05 Responsável 
Técnico

•	Identificar	o	Responsável	Técnico	do	empreendimento;
•	Apresentar	cópia	autenticada	do	cartão	do	CREA;
•	Cópia	do	Certificado	de	Cadastro	Técnico	Estadual	de	Serviços	e	Consultorias	Ambientais;
•	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	–	ART	–	específica	para	elaboração	execução	do	Plano	de	Corte	
Final;
•	Via	original	e	uma	cópia	do	comprovante	de	pagamento	da	ART.
•	Comprovar	a	dominialidade	nos	casos	de	PCF	não	vinculado	à	LC	–	SEMA/MT;
•	Certidão	de	Inteiro	Teor	do	Imóvel	devidamente	autenticada,	da	matrícula	e	registro	que	comprovem	o	

domínio do imóvel. A certidão não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando 
da protocolização do requerimento do Plano de Corte Final;

•	Escritura	Pública	de	Compra	e	Venda,	caso	não	tenha	sido	efetuada	a	averbação	da	transferência	à	margem	
da matrícula, acompanhada da Certidão de Inteiro Teor do Imóvel, de acordo com o item anterior;
•	Compromisso	Público	ou	Particular	de	Compra	e	Venda	do	imóvel	rural	registrado	na	matrícula	do	imóvel.	
A matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, quando da 
protocolização do Plano de Corte Final;
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06
Comprovação da 
Dominialidade 
(Propriedade)

•	 Memorial	 Descritivo	 da	 propriedade,	 com	 as	 coordenadas	 geográficas	 georeferenciadas,	 vértices	 e	
distâncias	 entre	 os	 pontos,	 do	 imóvel	 rural,	 acompanhado	 de	ART	 específica,	 com	 o	 comprovante	 de	
pagamento;
•	Memorial	Descritivo	da	área	adquirida,	em	caso	de	aquisição	de	parte	de	imóvel	maior	(Escritura	Pública	
de Compra e Venda ou Compromisso Público ou Particular de Compra e Venda) com a respectiva ART. No 
caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	adquirida	com	relação	ao	imóvel	de	origem;
•	Declaração	dos	Confinantes,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	vínculo	(n°	da	matrícula	ou	
posse);
•	Cadeia	Dominial	 do	 imóvel	 rural	 até	a	origem	–	Estado	de	Mato	Grosso.	Não	será	necessária	a	 sua	
apresentação quando presente no processo de LAU.

07
Comprovação da 
Dominialidade 
(Posse)

•	Comprovar	a	dominialidade	nos	casos	de	PCF	não	vinculado	à	LC	–	SEMA/MT;

•	 Título	 de	 Domínio	 ou	 de	 Concessão	 de	 Uso,	 com	 cláusula	 resolutiva,	 quando	 houver,	 individual	 ou	
coletivo,	ou	instrumentos	similares	relativos	ao	imóvel	rural	de	propriedade	pública	firmado	pelo	órgão	ou	
entidade fundiária federal ou estadual competente, na forma da legislação agrária e fundiária, comprovado 
o	cumprimento	das	obrigações	pactuadas	com	o	Poder	Público	concedente	ou	alienante;
•	Certidão	Administrativa	de	Legitimidade	e	Localização	de	Posse	emitida	pelo	INCRA	ou	INTERMAT;
•	Escritura	Pública	de	Cessão	de	Direitos	Possessórios	lavrada	em	cartório;																							
•	Decisão	judicial,	transitada	em	julgado	ou	em	liminar,	em	ação	de	usucapião,	acompanhada	da	matrícula	
do(s)	imóvel(is)	rural(is)	a	que	se	refere	e	das	respectivas	Cadeias	Dominiais.	No	caso	de	decisão	de	mérito	
de primeiro, desde que não sujeita a efeito suspensivo. A matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 
(noventa) dias, contados da expedição, quando da protocolização do Plano de Corte Seletivo;
•	Decisão	judicial,	transitada	em	julgado	ou	em	liminar,	em	ação	possessória.	No	caso	de	decisão	de	mérito	
de primeiro grau, desde que não sujeita a efeito suspensivo;
•	 Contrato	 de	Arrendamento	Rural	 averbado/registrado	 à	margem	 da	matrícula	 do	 imóvel	 e	 com	 firma	
reconhecida, com prazo de vigência compatível com o ciclo de corte (se for o caso), acompanhado da 
Cadeia	Dominial	até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	
contados da expedição, quando da protocolização do requerimento do Plano de Corte Final;
•	Contrato	de	Comodato	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	imóvel	e	com	firma	reconhecida,	
com prazo de vigência compatível com o ciclo de corte (se for o caso), acompanhado da Cadeia Dominial 
até	a	origem.	A	certidão	de	matrícula	do	imóvel	não	poderá	ter	mais	de	90	(noventa)	dias,	contados	da	
expedição, quando da protocolização do requerimento do Plano de Corte Final;
•	Contrato	de	Compra	e	Venda	a	 longo	prazo	averbado/registrado	à	margem	da	matrícula	do	 imóvel	e	
com	firma	reconhecida,	acompanhado	da	matrícula	atualizada	do	imóvel	rural	e	da	Cadeia	Dominial	até	a	
origem. A certidão de matrícula do imóvel não poderá ter mais de 90 (noventa) dias, contados da expedição, 
quando da protocolização do requerimento do Plano de Corte Final; 
•	Memorial	Descritivo,	com	as	coordenadas	geográficas	georeferenciadas,	vértices	e	distâncias	entre	os	
pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	de	pagamento;
•	 Caso	 a	 área	 objeto	 do	 Plano	 de	 Corte	 Final	 esteja	 inserida	 em	 uma	 propriedade	maior,	 deverá	 ser	
apresentado	 o	Memorial	Descritivo	 da	 área	maior,	 com	as	 coordenadas	 geográficas	 georeferenciadas,	
vértices	e	distâncias	entre	os	pontos,	do	imóvel	rural,	acompanhado	de	ART	específica,	com	o	comprovante	
de	pagamento.	No	caso,	também	deverá	ser	apresentada	a	localização	da	área	com	relação	ao	imóvel	de	
origem;
•	Declaração	dos	Confinantes,	com	firma	reconhecida,	constando	a	forma	de	vínculo	(n°	da	matrícula	ou	
posse).

08 Taxa de Vistoria •	Via	da	Guia	de	Recolhimento	da	Taxa	de	Vistoria	Técnica	devidamente	quitada.
09 Projeto Básico •	Deve	conter	os	objetivos	e	justificativas	do	Plano	de	Corte	Final.

10

Comprovante 
de Manutenção 
da Reposição 
Florestal

•	Através	de	novo	Levantamento	Circunstanciado	ou	pagamento	ao	MT-Floresta.

11 Croqui de 
Acesso

•	O	croqui	de	acesso	à	propriedade	deverá	ser	georeferenciado,	a	partir	da	sede	do	Município	onde	a	
mesma	está	localizada,	nos	casos	em	que	não	estiver	vinculado	à	LC	–	SEMA/MT;

12 Caracterização 
da Propriedade •	Deve	ser	apresentada	de	acordo	com	o	roteiro	da	SEMA.

13 Planta do Plano 
de Corte Final

•	 Deverá	 plotar	 as	 áreas	 de	 preservação	 permanente	 (se	 for	 o	 caso),	 dos	 talhões,	 aceiros	 internos	 e	
externos,	coordenadas	geográficas	do	perímetro	de	efetivo	plantio,	escala,	convenções,	etc.

14
Mapa analógico 
e em Meio Digital 
georeferenciado

•	Em	formato	analógico	e	digital,	conforme	roteiro	técnico	específico	da	COGEO/SEMA;
•Imagem	georeferenciada	da	matrícula	mãe,	no	caso	de	aquisição	de	parte	da	propriedade	(Escritura	Pública	
de Compra e Venda, Compromisso Público ou Particular de Compra e Venda ou Ação de Usucapião);
•	Deve	ser	apresentado	em	CD,	conforme	apresentado	no	mapa	analógico;
•	O	mapa	deverá	ser	apresentado	no	formato	Shape File.

  15 Cópia da LAU •	Apresentar	cópia	colorida	e	autenticada	da	LAU.
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6. PORTARIA N° 112, DE 05 DE OUTUBRO DE 2007.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de 
suas atribuições legais que lhe confere a Lei Complementar nº 
214, de 23 de junho de 2005, e 
Considerando	 a	 competência	 Estadual	 em	 definir	 os	 critérios	 de	
exigibilidade	de	licenciamento,	levando	em	conta	as	especificações,	
os riscos ambientais e outras características da atividade, indicada 
no	art.	2º,	§	2º	da	Resolução	CONAMA	237/97;
Considerando o processo de gestão compartilhada e descentralização 
das	atividades	florestais	previstos	no	Decreto	Federal	n.º	11.284,	de	
02 de março de 2006;
Considerando	a	Lei	nº	4.771/1965,	art.	44-A,	acrescentado	pelo	art.	
2º	da	Medida	Provisória	nº	2.166-67,	de	2001,	c/c	Art.	16,	§	5º,	item	I	
desta mesma Medida Provisória;
Considerando	a	Instrução	Normativa/SEMA	n.º	01/2005,	art.	2º	§	1º,	
que	dispõe	sobre	a	Propriedade	Rural	com	fitofisonomias	de	contato	
entre	 cerrado	e	 floresta,	 cujo	percentual	 a	 ser	mantido,	 a	 título	de	
reserva legal, deverá ser de, no mínimo, 80% (oitenta por cento);
Considerando	 a	 Ação	 Civil	 Pública	 n.º	 2005.36.00.00.007624-4/
classe 7100, em curso na Justiça Federal,
R E S O L V E:

Art. 1°	As	propriedades	rurais	com	fitofisonomia	florestal	de	contato	
entre	cerrado	e	floresta	devem	manter	o	percentual	de	80%	(oitenta	
por cento) a título de reserva legal.

Parágrafo único: As propriedades referidas no caput deste artigo 
que tiverem a reserva legal averbada em 50% deverão promover a 
retificação,	ajustando-se	ao	percentual	de	80%	(oitenta	por	cento),	
no prazo máximo de dois meses, mediante a assinatura de Termo 
de	Retificação	de	Reserva	Legal	junto	à	Superintendência	de	Gestão	
Florestal - SGF da SEMA-MT.

Art. 2°	 Os	 proprietários	 com	 área	 de	 floresta	 nativa	 em	 extensão	
inferior ao estabelecido no Art. 1º desta Portaria deverão promover a 
regularização do passivo ambiental, observadas as normas previstas 
no Código Florestal e no Código Estadual do Meio Ambiente.

Art. 3º Decorrido o prazo estabelecido no Art. 1º desta Portaria, as 
Licenças	Ambientais	Únicas-	LAUs	expedidas	em	desconformidade	
com o disposto nesta Portaria serão automaticamente suspensas.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Cuiabá	–	MT,	05	de	Outubro	de	2007.
REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRA-SE.
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7. PORTARIA CONJUNTA N° 01, DE 25 DE JANEIRO DE 2008.
Disciplina o processo de Licenciamento Ambiental dos projetos 
de assentamento rural no Estado de Mato Grosso.
O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, O 
SUPERINTENDENTE REGINAL DO INSTITUTO NACIONAL 
DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA – E O 
PRESIDENTE DO INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO 
GROSSO – INTERMAT, no uso de suas atribuições legais,

Considerando	 a	 importância	 de	 se	 estabelecerem	 diretrizes	 e	
procedimentos de controle e gestão ambiental para orientar e 
disciplinar o uso e a exploração dos recursos naturais, assegurada 
a efetiva proteção do meio ambiente de forma sustentável nos 
Assentamentos Rurais;
Considerando	os	resultados	obtidos	através	da	Câmara	Técnica	de	
Licenciamento Ambiental dos Projetos de Assentamento Rural para 
fins	de	Reforma	Agrária,	criada	pela	Portaria	Conjunta	n°.	03,	de	19	
de março de 2007;
Considerando a necessidade de adequação dos roteiros para o 
Licenciamento	 Ambiental	 dos	 Assentamentos	 Rurais	 para	 fins	 de	
Reforma Agrária no Estado de Mato Grosso às exigências jurídicas 
da Resolução CONAMA n°. 387, de 27 de dezembro de 2006, que 
estabelece procedimentos para o Licenciamento Ambiental de 
Projetos de Assentamento de Reforma Agrária;
Considerando os compromissos estabelecidos no Termo de 
Ajustamento	de	Conduta	firmado	perante	o	Ministério	Público	Federal,	
pelo	 Ministério	 do	 Desenvolvimento	 Agrário	 (MDA),	 Ministério	 do	
Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), em 17 de outubro de 2003, 
bem como os seus respectivos Termos Aditivos, referente à execução 
de regras e princípios para o Licenciamento Ambiental de Projetos de 
Assentamento de Reforma Agrária, promovidos pelo INCRA;
Considerando os compromissos estabelecidos entre os órgãos 
fundiários,	 ambientais	 e	 demais	 instâncias	 do	 Poder	 Público,	
com a sociedade civil, representados pelos movimentos sociais, 
comunidade	 acadêmica	 e	 demais	 presentes,	 no	 workshop:	 “As	
responsabilidades sócio-ambientais dos agentes envolvidos no 
processo de licenciamento ambiental nos Projetos de Assentamento 
do	INCRA/MT”,	ocorrido	nos	dias	24	e	25	de	maio	de	2007,
RESOLVEM:

CAPÍTULO I
Das Disposições Gerais

Art. 1º Esta Portaria Conjunta orienta, disciplina e estabelece os 
procedimentos administrativos dos processos de Licenciamento 
Ambiental	de	Assentamentos	Rurais	para	fins	de	Reforma	Agrária,	
no	âmbito	do	Estado	de	Mato	Grosso.		

Seção I
Da Legitimidade

Art. 2º São competentes para requerer o Licenciamento Ambiental 
os	órgãos	do	Poder	Executivo	com	atribuições	para	a	execução	de	
projetos	de	Assentamento	Rural	para	fins	de	Reforma	Agrária.

Seção II
Dos Documentos Comprobatórios da

Propriedade ou da Posse Rural
Art. 3º	Comprova-se	o	domínio	do	imóvel	rural	através	da:
I	–	matrícula	atualizada	do	imóvel	rural	em	nome	do	interessado;
II	 –	 imissão	 do	 órgão	 expropriante	 na	 posse	 do	 imóvel	 rural	 e	
averbação do ajuizamento da ação de desapropriação no registro 
imobiliário competente.
Parágrafo único. Tratando-se de projeto de assentamento a ser 
implantado em terras devolutas, a comprovação da titularidade da 
área será feita pelo órgão fundiário, estadual ou federal, que deverá 
apresentar	 certidão	 administrativa	 atestando	 o	 fim	 do	 processo	
discriminatório administrativo ou certidão judicial com extrato da 
decisão	final	em	ação	discriminatória.

Seção III
Do Licenciamento Ambiental

Art. 4º Os processos de Licenciamento Ambiental dos Assentamentos 
Rurais	para	fins	de	reforma	agrária	ocorrerão	em	duas	fases:	Licença	
Prévia	(LP)	e	Licença	Ambiental	Única	(LAU).
§ 1º A LP será concedida na fase inicial do projeto de Assentamento 
de Reforma Agrária, aprovando a sua localização e concepção, sua 
viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos a serem 
atendidos na próxima fase do licenciamento.
§ 2º A LAU constitui o instrumento administrativo autorizador da 
localização, implantação, ampliação e operação das atividades de 
desmatamento,	 atividades	 florestais	 e	 projetos	 agropecuários	 a	
serem	 realizadas	 nos	 Projetos	 de	Assentamento	 Rural,	 no	 âmbito	
do	 Estado	 de	 Mato	 Grosso,	 observadas	 a	 viabilidade	 técnica	 das	
atividades propostas, as medidas de controle ambiental e demais 
condicionantes determinadas para sua operação.
§ 3º As licenças ambientais poderão ser expedidas isolada ou 
sucessivamente, de acordo com a fase de implantação do projeto de 
Assentamento de Reforma Agrária.

Art. 5º A LP será requerida antes da publicação do ato de criação 
do projeto de Assentamento de Reforma Agrária aprovando a sua 
localização e concepção, sua viabilidade ambiental e estabelecendo 
os requisitos básicos a serem atendidos na próxima fase do 
licenciamento, acompanhada do Relatório de Viabilidade Ambiental.
Parágrafo único. Considera-se como ato de criação do projeto de 
assentamento rural:
I	 –	 Portaria	 expedida	 pelo	 Superintendente	 Regional	 do	 Instituto	
Nacional de Colonização e Reforma Agrária;
II	–	Portaria	expedida	pelo	Presidente	do	Instituto	de	Terras	do	Estado	
de Mato Grosso, acompanhada da Portaria de Reconhecimento do 
Projeto pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.

Art. 6º A LAU será requerida durante o prazo de validade da LP, 
desde que cumpridas as condicionantes nela expressa, mediante a 
apresentação do Projeto Básico.
§ 1º Poderá ser requerida diretamente a LAU para os Projetos de 
Assentamento de Reforma Agrária em implantação ou implantados 
até	 a	 publicação	 desta	 Portaria	 e	 para	 aqueles	 criados	 em	 áreas	
ocupadas	por	populações	tradicionais,	em	que	estas	sejam	as	únicas	
beneficiárias,	mediante	a	apresentação	do	Projeto	Básico.
§ 2º Consideram-se projetos de assentamento de reforma agrária 
implantada aqueles que já possuem famílias assentadas e com 
o domínio transferido para o órgão responsável, e em fase de 
implantação os que já possuem famílias assentadas e com processo 
judicial	e/ou	administrativo	de	desapropriação	e/ou	arrecadação	das	
áreas já iniciados.

Art. 7º O órgão responsável pelo assentamento poderá, antes 
de	 qualquer	 ato	 inerente	 à	 obtenção	 do	 imóvel	 rural	 para	 fins	 de	
implantação de projeto de assentamento rural, solicitar à SEMA, 
mediante	consulta	prévia,	manifestação	sobre	a	viabilidade	ambiental	
da	área,	levando-se	em	consideração	o	zoneamento	sócio-econômico	
ecológico.
§ 1º	O	instrumento	da	consulta	prévia	não	vincula	o	órgão	ambiental	
relativamente à análise da LP.
§ 2º	O	pedido	de	Consulta	Prévia	será	 instruído	com	os	seguintes	
documentos:
I	–	Requerimento	Padrão,	com	o	nome	do	proprietário,	da	propriedade,	
município, tamanho da área, capacidade do assentamento e tamanho 
médio	dos	lotes;
II	 –	 Caracterização	 da	 área	 de	 reserva	 legal	 e	 de	 preservação	
permanente;
III	–	Mapa	digital	e	analógico	da	propriedade,	contendo	as	coordenadas	
geográficas,	 vértices	 e	 a	 localização	 das	 áreas	 de	 preservação	
permanente, de reserva legal e da área a ser loteada;
IV	–	Croqui	de	acesso.
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§ 3º O órgão ambiental estadual poderá realizar vistoria in loco em 
conjunto com o órgão solicitante, antes de sua manifestação.

Art. 8º Poderá ser adotado o processo de Licenciamento Ambiental 
Simplificado,	previsto	no	art.	4°	da	Resolução	CONAMA	nº.	387/2006,	
mediante	a	apresentação	do	Relatório	Ambiental	Simplificado.
§ 1º Para a utilização do processo de Licenciamento Ambiental 
Simplificado	 deverão	 ser	 considerados	 os	 seguintes	 fatores,	
cumulativamente:
I	–	condições	de	área	de	preservação	permanente	e	de	reserva	legal,	
de acordo com o Anexo I desta Portaria;
II	–	área	do	projeto	de	assentamento,	no	limite	máximo	de	1.500,0000	
ha;
III	–	o	projeto	de	assentamento	 rural	não	pode	estar	 localizado	no	
entorno de terra indígena ou de unidade de conservação de proteção 
integral.
§ 2º	O	pedido	de	Licenciamento	Ambiental	Simplificado	será	instruído	
com os seguintes documentos:
I	–	Requerimento	Padrão;
II	–	Documento	comprobatório	do	domínio	do	imóvel	rural;
III	 –	 Mapa	 georreferenciado	 do	 imóvel	 rural,	 com	 coordenadas	
geográficas,	 vértices	 e	 confinantes,	 delimitando	 as	 áreas	 de	
preservação permanente, reserva legal e localização dos lotes;
IV	 –	 Memorial	 descritivo	 da	 propriedade,	 acompanhado	 de	 ART	
específica;
V	–	Croqui	de	acesso;
VI	–	Anotação	de	Responsabilidade	Técnica	do	responsável	técnico.

CAPÍTULO II
Do Procedimento do Licenciamento Ambiental

 Art. 9º A LP e a LAU serão requeridas abrangendo o perímetro total 
do Projeto de Assentamento de Reforma Agrária.
Parágrafo único. Não será admitido pedido de LP e LAU de parcelas 
do Assentamento Rural, salvo nos casos de parceleiros com título de 
domínio	emitido	pelo	órgão	fundiário	ou	a	critério	do	órgão	ambiental

Art. 10.	 O	Requerimento	 Padrão	 do	 pedido	 de	 LP	 e/ou	 LAU	 será	
assinado pelo responsável legal do órgão legitimado a promover o 
Projeto de Assentamento Rural, nos termos do art. 2º desta Portaria.
Parágrafo único. O Requerimento Padrão será instruído com:
I	–	cópia	autenticada	dos	documentos	pessoais	do	responsável	legal	
pelo órgão legitimado pelo assentamento;
II	–	cópia	da	portaria	de	nomeação.

Art. 11.	O	projeto	básico	será	elaborado	por	profissional	legalmente	
habilitado,	 através	 de	 Anotação	 de	 Responsabilidade	 Técnica,	
de acordo com o Anexo II desta Portaria, e será munido por um 
dos seguintes documentos emitidos pelo órgão responsável pelo 
assentamento:
I	–	Contrato;
II	–	Convênio;
III	–	Termo	de	Cooperação	Técnica.
§ 1º A apresentação dos documentos constantes no caput deste 
artigo	somente	habilita	o	responsável	técnico	a	responder	questões	
técnicas	relativas	ao	projeto	apresentado,	salvo	autorização	específica	
através	de	procuração.
§ 2º	 É	 vedada	 ao	 responsável	 técnico	 a	 assinatura	 dos	 seguintes	
documentos, mesmo munido de procuração:
I	–	Termo	de	Compromisso	de	Recuperação	de	Reserva	Legal	e/ou	
de Área de Preservação Permanente Degradada;
II	–	Termo	de	Compromisso	de	Locação	de	Reserva	Legal;
III	–	Termo	de	Compromisso	de	Compensação	de	Área	de	Reserva	
Legal Degradada;
IV	 –	 Termo	 de	 Responsabilidade	 de	 Manutenção	 de	 Floresta	
Manejada.

Art. 12.	Verificando	o	órgão	ambiental,	no	ato	do	protocolo	do	pedido	
de Licenciamento Ambiental, que o projeto não apresenta todos os 

documentos	exigidos	para	subsidiar	o	pedido,	o	processo	ficará	no	
Arquivo	Setorial	Temporário,	somente	seguindo	para	análise	técnica	
após cumprimento integral das pendências.
§ 1º	 O	 responsável	 técnico	 será	 imediatamente	 notificado	 da	
ausência da documentação e intimado a apresentá-la no prazo de 30 
(trinta)	dias,	ficando,	desde	logo,	cientificado	que	o	projeto	somente	
será	encaminhado	à	análise	 técnica	mediante	a	apresentação	dos	
documentos faltantes.
§ 2º O órgão responsável pelo Licenciamento Ambiental do 
Assentamento	Rural	será	notificado	via	AR	e	e-mail	do	conteúdo	do	
caput deste artigo.
§ 3º Se o órgão legitimado a promover o Licenciamento Ambiental 
não cumprir a diligência constante neste artigo no prazo assinalado, 
o órgão ambiental indeferirá o projeto de Licenciamento Ambiental, 
encaminhando-o	ao	arquivo	definitivo.
§ 4º Somente será autorizado pedido de prorrogação de prazo para 
apresentação da documentação obrigatória.
§ 5º O arquivamento do processo de licenciamento não impedirá 
a apresentação de novo requerimento de licença, que deverá 
obedecer aos procedimentos estabelecidos nesta Portaria e demais 
normatizações	a	respeito.		
§ 6º O mesmo procedimento será adotado em relação às pendências 
apuradas quando da análise do projeto.

Seção I
Das Áreas de Preservação Permanente

Art. 13. Em havendo áreas de preservação permanente degradadas, 
deverá ser apresentado Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD),	 acompanhado	 de	Anotação	 de	Responsabilidade	Técnica	
(ART) de elaboração e execução.

Art. 14. O órgão ambiental poderá autorizar nos Projetos de 
Assentamento Rural a intervenção ou supressão de vegetação, 
eventual e de baixo impacto ambiental, em área de preservação 
permanente,	 seguindo	 as	 disposições	 do	 art.	 11	 da	 Resolução	
CONAMA	n°.	369/2006	e	da	legislação	estadual.

Seção II
Das Áreas de Reserva Legal.

Art. 15. A área de reserva legal poderá ser instituída de forma 
coletiva, individualizada ou mista, desde que sua localização atenda 
ao	princípio	da	continuidade	e	demais	critérios	constantes	no	Código	
Florestal.

Art. 16. Nos processos de licenciamento ambiental de projetos 
de assentamentos rurais, havendo passivo de reserva legal, o 
órgão responsável pelo assentamento deverá indicar a forma de 
regularização da reserva legal que será adotada.
§ 1º O órgão responsável pelo assentamento deverá adotar as 
seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente, na regularização 
da reserva legal degradada:
I	–	recompor	a	reserva	legal	da	propriedade,	mediante	o	plantio;
II	–	conduzir	a	regeneração	natural	da	reserva	legal;
III	 –	 compensar	 a	 reserva	 legal	 por	 outra	 área	 equivalente	 em	
importância	 ecológica	 e	 extensão,	 desde	 que	 pertença	 ao	mesmo	
ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia;
IV	–	desonerar-se,	mediante	a	doação	ao	órgão	ambiental	competente,	
de área localizada no interior de unidade de conservação estadual, 
pendente	 de	 regularização	 fundiária,	 respeitados	 os	 critérios	
estabelecidos no inciso III, do §1º deste artigo.
§ 2º Será admitido o plantio de árvores frutíferas, ornamentais ou 
industriais,	compostas	por	espécies	exóticas,	cultivadas	em	sistema	
intercalar	ou	em	consórcio	com	espécies	nativas.
§ 3º Na impossibilidade de compensação da reserva legal na mesma 
microbacia	hidrográfica,	deve	o	órgão	ambiental	estadual	competente	
aplicar	o	critério	de	maior	proximidade	possível	entre	a	propriedade	
desprovida de reserva legal e a área escolhida para compensação, 
desde	que,	na	mesma	bacia	hidrográfica	e	no	mesmo	Estado,	seja	
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atendido,	quando	houver,	o	respectivo	Plano	de	Bacia	Hidrográfica,	e	
respeitando-se as demais condicionantes estabelecidas no inciso III.
§ 4º A modalidade de regularização da reserva legal prevista no inciso 
III	deste	artigo	somente	será	possível	para	desmates	ocorridos	até	14	
de dezembro de 1998.
§ 5º Excluem-se da obrigação constante no caput deste artigo os 
imóveis	 rurais	 que	 tenham	 efetuado	 a	 conversão	 de	 florestas	 ou	
outra	 forma	 de	 vegetação	 nativa	 para	 uso	 alternativo	 do	 solo	 até	
14.12.1998,	 atendendo	 a	 legislação	 à	 época	 vigente,	 desde	 que	
mantido o percentual mínimo exigido de reserva legal, nos termos 
do Código Estadual do Meio Ambiente, independentemente da 
existência de averbação à margem da matrícula do imóvel rural. 
§ 6º Os Projetos de Assentamento Rural que se enquadram no 
disposto no parágrafo anterior não poderão obter do órgão ambiental 
autorizações	de	desmatamento,	mesmo	que	haja	lotes	intactos,	salvo	
atualização do percentual mínimo de reserva legal, de acordo com a 
legislação atualmente vigente.

Art. 17.	Verificada	a	exigência	de	celebração	de	Termo	de	Ajustamento	
de	 Conduta	 -	 TAC	 para	 fins	 de	 recomposição/regeneração	 de	
reserva legal, este deverá ser assinado pelo titular do assentamento 
juntamente com os assentados localizados nas áreas a serem 
recuperadas.
Parágrafo único. O Termo de Compensação de Reserva Legal 
será	 firmado	 pela	 pessoa	 jurídica	 titular	 do	 assentamento,	 sendo	
dispensada a assinatura dos assentados.

Art. 18. Nos Licenciamentos Ambientais de Projetos de Assentamento 
Rural	 em	 que	 a	 desapropriação	 e/ou	 arrecadação	 não	 tenha	 se	
findado,	a	reserva	legal	é	assegurada	através	de	TAC	de	Locação	de	
Reserva	Legal,	firmado	pelo	órgão	responsável	pelo	assentamento	
com a Subprocuradoria-Geral de Defesa do Meio Ambiente, com 
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da 
reserva legal, suas características ecológicas básicas e a proibição 
de supressão de sua vegetação.

Art. 19. A área destinada à implantação do núcleo urbano do projeto 
de assentamento rural será desconsiderada para o cálculo da área 
de reserva legal do imóvel rural.
Parágrafo único. É obrigatória a manutenção, nas áreas de que trata 
o caput deste artigo, de, no mínimo, 10% (dez por cento) de seu 
perímetro, a título de área verde.

CAPÍTULO III
DO PLANO DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL

Art. 20. Poderá ser concedida autorização para uso alternativo do 
solo	anteriormente	à	emissão	da	LAU,	para	fins	de	produção	agrícola	
de subsistência e implantação de infra-estrutura mínima essencial à 
sobrevivência das famílias assentadas.
Parágrafo único. O pedido de que trata o caput deste artigo 
está condicionado ao protocolo do pedido de LAU junto ao órgão 
ambiental.

Art. 21. Em projetos de assentamento rural implantados em área de 
tipologia	florestal	 cerrado,	 com	 lotes	ainda	passíveis	de	conversão	
para uso alternativo do solo, poderão ter autorizados Plano de 
Exploração Florestal, mesmo com a área de reserva legal total inferior 
ao percentual mínimo previsto na legislação ambiental em vigor.
Parágrafo único. Na hipótese do caput deste artigo, a regularização 
da	reserva	legal	degradada	deverá	ser	feita	atendendo	às	disposições	
do Código Florestal, sendo priorizada a sua recomposição.

Art. 22. Na elaboração do Plano de Exploração Florestal, o 
responsável	técnico	deverá	identificar	os	lotes	com	áreas	passíveis	
de	conversão	florestal,	com	o	volume,	as	essências,	se	for	o	caso,	o	
tipo	do	produto	florestal	a	ser	extraído	e	as	coordenadas	geográficas,	
de modo individualizado.

§ 1º	 As	 autorizações	 de	 exploração	 florestal	 e	 de	 desmatamento	
serão emitidas, conjuntamente, em nome da pessoa jurídica titular 
do assentamento e da associação dos assentados da gleba rural em 
questão.

Art. 23. O Plano de Exploração Florestal deverá indicar o quantitativo 
de	produto	florestal	a	ser	utilizado	pelo	assentado	em	sua	propriedade	
para	 fins	 de	 descontar	 do	 volume	 total	 a	 ser	 cadastrado	 no	 CC-
SEMA.

CAPÍTULO IV
DO PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTADO

Art. 24. O Plano de Manejo Florestal Sustentável de Uso Múltiplo 
será feito na modalidade comunitário, na forma dos artigos 42 a 46 
do	Decreto	nº.	8.188/06.
§ 1º A associação ou cooperativa representativa dos assentados, 
obrigatoriamente, deverá ser dirigida por um colegiado, com no 
mínimo 03 (três) e no máximo 07 (sete) membros.
§ 2º	O	termo	de	responsabilidade	de	manutenção	de	floresta	manejada	
deverá ser assinado pela pessoa jurídica titular do assentamento e 
pela associação de assentados da gleba rural.

CAPÍTULO V
DA COMERCIALIZAÇÃO E DO TRANSPORTE DE

PRODUTOS FLORESTAIS

Art. 25. A inscrição no Cadastro de Consumidores de Recursos 
Florestais (CC-SEMA) será feita em nome da pessoa jurídica titular 
do assentamento, em conjunto com a associação representativa 
dos	 assentados	 da	 gleba	 rural,	 identificando-se	 o	 nome	 do	
assentamento.

Art. 26.	O	lançamento	dos	créditos	florestais	provenientes	de	Plano	
de	 Exploração	 Florestal	 será	 feito	 por	 lote,	 identificando-se	 as	
essências,	 o	 volume,	o	 tipo	do	produto	 florestal	 e	as	 coordenadas	
geográficas	de	cada	lote.
§ 1º	Nas	Declarações	de	Venda	de	Produtos	Florestais	(DVPF)	deverá,	
obrigatoriamente,	 ser	 identificado	 o	 lote	 com	 suas	 coordenadas	
geográficas.
§ 2º	Na	emissão	das	guias	florestais	deverá,	obrigatoriamente,	ser	
identificado	o	número	da	Autorização	de	Exploração	Florestal	ou	da	
Autorização de Desmatamento, o número da DVPF, o número do 
lote	 e	 suas	 coordenadas	 geográficas,	 devendo	 constar	 no	 campo	
remetente o nome da associação representativa dos assentados 
rurais da gleba rural.
§ 3º	As	Guias	Florestais	(GF’s)	deverão	ser	emitidas	por	lote	e	pelo	
adquirente	do	produto	florestal.

Art. 27.	O	produto	florestal	proveniente	de	Plano	de	Manejo	Florestal	
Sustentável ou de Autorização de Desmatamento autorizada na Área 
Comunitária do Assentamento será lançado no CC-SEMA do projeto 
de assentamento rural a que se refere.
Parágrafo único. A emissão da Guia Florestal será feita pelo 
adquirente	do	produto	florestal.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 28. Para os projetos de Licenciamento Ambiental protocolados 
até	a	publicação	desta	portaria	e	que	possuam	área	degradada,	mas	
sem	a	ART	de	execução	do	responsável	técnico,	será	firmado	TAC	
com o responsável pelo assentamento rural, estabelecendo-se o 
prazo de 02 (dois) anos, a contar da sua celebração, para dar início 
ao projeto de recuperação da área degradada.
§ 1º	O	não	cumprimento	do	TAC	firmado	ensejará	na	suspensão	da	
LAU.
§ 2º O levantamento da suspensão da LAU ocorrerá mediante:
I	 -	 comprovação,	 através	 de	 Laudo	 Técnico	 elaborado	 pelo	



130

responsável	técnico,	acompanhado	de	ART	específica,	do	início	da	
execução do PRAD;
II	–	apresentação	da	ART	para	a	execução	do	PRAD.

Art. 29. Os processos de Licenciamento Ambiental relativos aos 
Assentamentos Rurais terão prioridade de análise no órgão ambiental 
competente.

Art. 30.	Revogam-se	as	disposições	em	contrário.

Art. 31. Esta Portaria Conjunta entra em vigor na data da sua 
publicação.

Cuiabá-MT, 25 de Janeiro de 2008.
REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRA-SE.

______________________________
LUIS HENRIQUE CHAVES DALDEGAN
Secretário de Estado do Meio Ambiente

______________________________
JOÃO BOSCO DE MORAES

Superintendente	Interino/INCRA

_______________________________
AFONSO DALBERTO

Presidente do Instituto de Terras de Mato Grosso

CONDIÇÕES DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE 
E DE RESERVA LEGAL PARA ADOÇÃO DO PROCESSO DE 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

I – Área de Preservação Permanente - APP
Área de Preservação Permanente – APP Licenciamento

100% da APP preservada (sem degradação) Simplificado
APP degradada, mas com grau de recuperação 
de 50 (cinqüenta) indivíduos arbóreos por 
hectares, com diâmetro de 10 cm a 30 cm do 
solo

Simplificado

Até 10% da APP degradada Simplificado

II – Área de Reserva Legal - 
Área de Reserva Legal - ARL Licenciamento

100% da ARL preservada (sem degradação) Simplificado
ARL degradada, mas com grau de recuperação 
de 50 (cinqüenta) indivíduos arbóreos por 
hectare, com diâmetro de 10 cm a 30 cm do 
solo

Simplificado

Até 10% da ARL degradada Simplificado

ANEXO II

ROTEIROS PARA PROJETOS DE ASSENTAMENTO
ADAPTAÇÃO DOS ANEXOS DA RESOLUÇÃO Nº 387 

(27/12/2006)

LICENÇA PRÉVIA – LP

1. Requerimento padrão da SEMA, conforme modelo, instruído 
com cópia autenticada dos documentos pessoais do responsável 
legal do órgão legitimado pelo assentamento e cópia da portaria de 
nomeação.

2. Publicação	 do	 requerimento	 da	 Licença	 Prévia	 em	 periódico	 de	
circulação	regional/local	e	Diário	Oficial	(original).

3. Relatório de Viabilidade Ambiental, conforme roteiro.

4. Cópia autenticada da matrícula atualizada (máximo 90 dias) do 
imóvel ou documento que comprove a propriedade de acordo com 
a legislação vigente. (Obs.: a documentação da propriedade não 
precisa	estar	obrigatoriamente	em	nome	do	INCRA/INTERMAT,	pois	
é	apenas	Licença	Prévia).

5. Cópia do Requerimento da Avaliação do Potencial Malarígeno, 
quando o assentamento se localizar em município de incidência de 
malária.

6. Croqui	 de	 acesso	 (da	 Sede	 do	 Município	 até	 a	 propriedade),	
conforme	 roteiro	 da	 Coordenadoria	 de	 Geoprocessamento	 –	
COGEO.

7. Carta Imagem do Imóvel (Formato Analógico e Digital, conforme 
roteiro	 técnico	 COGEO,	 o	 mapa	 para	 Licença	 Prévia	 deverá	
apresentar as seguintes áreas: APRT, AMR, APRM, ARE, ADS, APP, 
APPD.	A	ARE	–	área	 remanescente	será	a	área	não	explorada	da	
propriedade).

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA – LAU

1. Requerimento padrão da LAU.

2. Publicação	 do	 requerimento	 da	 Licença	 Ambiental	 Única	 em	
periódico	de	circulação	regional/local	e	Diário	Oficial	(original).

3. Cópia da publicação da concessão da LP, quando houver.

4. Cópia autenticada da matrícula atualizada (máximo 90 dias) do 
imóvel ou documento que comprove a propriedade de acordo com 
a legislação vigente.

5. Autorização de supressão de vegetação ou uso alternativo do solo 
expedido pelo órgão competente, quando for o caso.

6. Outorga do direito de uso dos recursos hídricos ou da reserva de 
disponibilidade hídrica concedida pelo órgão de gestor de recursos 
hídricos, quando for o caso.

7. Projeto	básico	para	LAU	–	assentamento	ou	Relatório	Ambiental	
Simplificado,	conforme	roteiro.

8. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, quando for o 
caso.

9. Projeto de Exploração Florestal, quando for o caso.
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ROTEIRO

RELATÓRIO DE VIABILIDADE AMBIENTAL
LICENÇA PRÉVIA

1. Caracterização da área de influência do imóvel
1.1. Localização do imóvel no município onde está inserido 
(informação disponível no mapa apresentado):
•	Presença	de	unidades	de	conservação	e	outras	áreas	protegidas	
por regras jurídicas (informação disponível no mapa apresentado);
•	 Em	 caso	 da	 existência	 de	 zoneamento	 econômico-ecológico	 do	
Estado,	da	microrregião	ou	do	município,	 identificar	e	enumerar	as	
características da zona onde está inserida a área do imóvel.
1.2. Diagnóstico descritivo do meio físico:
•	Geomorfologia/relevo;
•	Solos;
•	Recursos	hídricos;
•	Clima.
1.3. Diagnóstico descritivo do meio biótico:
•	Vegetação	predominante
1.4.	Descrição	das	principais	atividades	econômicas	existentes	 (se	
houver	extrativismo,	descrevê-lo	e	especificar	o	tipo)
1.5. Citar os projetos de assentamentos existentes na região (se 
houver)
1.6. Citar a ocorrência de locais de interesse turístico (cavernas, 
cachoeiras, lagoas naturais, áreas de relevante beleza cênica), se 
houver
1.7. Citar a ocorrência de locais de interesse cultural (sítios de 
interesse arqueológico, histórico, recreativo), se houver

2. Identificação do Imóvel
2.1 Denominação
2.2 Área
2.3 Distrito, município
2.4	Coordenadas	geográficas
2.5.	Bacia,	sub-bacia	hidrográfica
2.6. Fração mínima de parcelamento
2.7. Vias de Acesso (consta do croqui)
2.8.	Número	aproximado	de	famílias	beneficiadas
2.9. Atividades desenvolvidas
2.10. Limites das propriedades confrontantes (consta do mapa)

3. Caracterização da área do imóvel
3.1 Vegetação:
•	Descrição	das	características	da	vegetação	da	propriedade;
•	Destacar	as	espécies	de	potencial	valor	econômico,	bem	como	as	
protegidas pela legislação vigente;
•	 Descrição	 da	Área de Reserva Legal existente, seu estado de 
conservação e distribuição, informando se o quantitativo atende à 
legislação vigente.
3.2. Recursos Hídricos:
•	Os	 recursos	hídricos	 existentes	 deverão	estar	 plotados	no	mapa	
apresentado, assim como suas respectivas áreas de preservação 
permanente, inclusive as áreas de preservação permanente 
degradadas,	quantificando-as;
•	Especificar	peculiaridades	de	uso	de	solos	hidromórficos	e	a	outorga	
de uso da água;
Descrever os tipos de uso da água existente a montante e a jusante 
do imóvel;
3.3. Relevo: descrever as formas de relevo predominantes;
3.4. Solos: descrever os tipos e porcentagens de ocorrência
3.5.	Fauna:	citar	a	presença	e	identificar	as	espécies;
3.6. Uso da área do imóvel: descrever as atividades(s) atuais da 
propriedade.

4. Problemas ambientais observados na área do imóvel: 
descrever os problemas existentes e as possíveis soluções
4.1. Situação das áreas de preservação permanente e reserva legal

4.2.	Erosão:	especificar	tipos,	causa	e	intensidade
4.3. Compactação dos solos
4.4.	Assoreamento:	especificar	local,	causa	e	intensidade
4.5. Salinização do solo
4.6.	Processo	de	desertificação
4.7. Alagamento do solo (saturação)
4.8.	Obstrução	 dos	 cursos	 d’água	 (observar	 se	 há	 efeitos	 sobre	 a	
intensidade	de	inundações,	pesca	navegação	e	sobre	os	padrões	de	
drenagem)
4.9.	Inundações
4.10.	Diminuição	da	vazão	do	corpo	d’água	em	níveis	críticos
4.11.	Comprometimento	da	vazão	de	água	subterrânea
4.12.	Conflito	por	uso	da	água	a	montante	ou	a	jusante
4.13. Poluição de águas: por agrotóxicos, fertilizantes, água servida 
ou outros.
4.14. Fontes receptoras de água contendo agrotóxicos: discriminar 
as	fontes	e	respectivas	localizações	
4.15.	Exploração	florestal	sem	plano	de	manejo	aprovado
4.16. Exploração agrícola sem adoção de prática conservacionista 
adequada
4.17. Ausência de práticas adequadas de adubação e calagem 
mantenedoras ou recuperadoras da qualidade do solo
4.18. Uso inadequado das terras em relação a sua vocação
4.19. Uso de queimadas sem controle
4.20. Ocorrência de extrativismo vegetal; caça e pesca predatória
4.21. Morte de animais silvestres por contaminação com agrotóxicos
4.22. Intoxicação humana por agrotóxicos
4.23. Destino de embalagens de agrotóxicos e resíduos agrotóxicos 
e lixo
4.24. Outros

PROJETO BÁSICO

LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA

1.	Identificação	do	projeto	de	assentamento
1.1. Denominação do assentamento
1.2. Data da Portaria de criação
1.3. Número de famílias assentadas
1.4.	Área	média	por	família
1.5. Entidade(s) representativa(s) dos assentados (nome, CNPJ, 
endereço, e-mail), listar os assentados que estão associados a cada 
entidade

2. Diagnóstico da Área
2.1 Diagnóstico do meio natural:
•	Solos;
•	Relevo;
•	Recursos	hídricos;
•	Cobertura	vegetal;
•	 Definir	 o	 tipo	 de	 vegetação	 existente.	 Quando	 a	 propriedade	
apresentar mais de uma tipologia, deverá observar a área de cada 
uma	das	tipologias	identificadas.	Ressaltar	as	espécies	endêmicas	e	
as protegidas por regras jurídicas;
•	Uso	do	solo;
•	Descrever	as	atividades	da	propriedade;
•	Clima;
•	Organização	Territorial:
à Área de Reserva Legal
Especificar	o	tamanho	da	área	de	reserva	legal	existente,	se	a	mesma	
será	definida	em	blocos	ou	por	lote,	se	está	atendendo	ao	percentual	
exigido pela legislação. Descrever o estado de conservação da Área 
de Reserva Legal;
à Área de Preservação Permanente
Especificar	os	tipos	de	áreas	de	preservação	permanente	existentes	
e a área total. Descrever o estado de conservação dessas áreas, 
determinando se há necessidade de recuperação de alguma delas; 
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à Parcelas de exploração individuais e áreas de exploração coletiva, 
especificando	a	área	de	cada	uma;
à	Áreas	comunitárias,	especificar	a	área	ocupada	por:
centro comunitário ou núcleo urbano (quando forem previstos lotes 
urbanos para os assentados); 
estradas (existentes ou projetadas).
•	Programa	Produtivo
à	Especificar	as	atividades	produtivas	previstas	no	espaço	temporal,	
identificando:	 o	 tipo	 de	 atividade,	 a	 infra-estrutura	 necessária	 e	
medidas de controle ambiental necessárias;
•	Programa	Ambiental
à	 Especificar	 a	 conservação	 e	 uso	 sustentável	 dos	 recursos	
naturais,	 proteção	 e	 preservação	 dos	 remanescentes	 florestais	 e	
áreas protegidas por lei;
à Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, conforme roteiro da 
SEMA, quando for o caso;
à	Definir	as	atividades	de	maior	impacto,	apresentando	as	medidas	
necessárias para enfrentar os problemas ambientais diagnosticados.

RELATÓRIO AMBIENTAL SIMPLIFICADO

I. Identificação da propriedade
1. Nome do imóvel
2. Nome do proprietário
3. Município de localização
4. Quadro de áreas da propriedade
5. Situação do imóvel:
 (   ) explorado pelo proprietário
 (   ) abandonado
 (   ) ocupado por agricultores sem-terra

II. Vegetação
1. Bioma e ecossistemas associados
2. Reserva Legal:
Definir	 a	 área	 existente	 de	 reserva	 legal	 e	 sua	 distribuição	 (em	
condomínio ou individualizada em lotes), descrevendo seu estado 
de conservação, indicando os estágios sucessionais encontrados. 
Caso	exista	passivo,	definir	qual	modalidade	de	regularização	será	
adotada.
3. Áreas de Preservação Permanente:

Indicar os tipos de preservação permanente existentes, indicando 
a existência de várzeas; descrever seu estado de conservação. Se 
houver área de preservação permanente degradada, apresentar o 
Plano de Recuperação de Áreas Degradadas.
4. Florestas públicas

III. Solos
1. Indicar os tipos de solo existentes na propriedade
2. Aspectos restritivos ao uso agropecuário
3. Relevo
4. Processos erosivos (visualmente detectável)

IV. Recursos Hídricos
1.	Bacia	hidrográfica
2. Curso de água
3. Ocorrência de mananciais
4. Presença de açudes
5.	Outras	observações

V. Outros Aspectos Ambientais
1. Lixo
2. Destino de embalagens de agrotóxicos
3. Queimadas
4. Fauna

VI. Infra-estrutura existente na propriedade

VII. Existência de Unidades de Conservação no Local e no 
Entorno

VII. Atividades produtivas na propriedade

IX. Diagnóstico e Prognóstico Ambiental
1. Diagnóstico ambiental
2. Descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e 
operação da atividade

X. Medidas Mitigadoras e Compensatórias
1. Apresentação de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, 
se for o caso.

XI. Conclusões e Recomendações
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8. LEI COMPLEMENTAR N° 327, DE 22 DE AGOSTO DE 2008.
Autor: Poder Executivo

Cria o Programa Mato-grossense de Legalização Ambiental Rural 
– MT LEGAL, disciplina as etapas do Processo de Licenciamento 
Ambiental de Imóveis Rurais e dá outras providências.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 
tendo em vista o que dispõe o Art. 45 da Constituição Estadual, 
aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei 
complementar:

CAPÍTULO I
Do Programa Estadual de Legalização Ambiental Rural

Art. 1º Fica criado o Programa Mato-grossense de Legalização 
Ambiental	 Rural	 –	 MT	 LEGAL	 com	 o	 objetivo	 de	 promover	 a	
regularização das propriedades e posses rurais e sua inserção no 
Sistema de Cadastramento
Ambiental	 Rural	 e/ou	 Licenciamento	 Ambiental	 de	 Propriedades	
Rurais	–	SLAPR.

Art. 2º Para a adesão ao MT LEGAL os proprietários ou possuidores 
rurais deverão, espontaneamente, requerer o Licenciamento 
Ambiental de seus imóveis, no prazo máximo de 01 (um) ano, a 
contar da data da regulamentação desta lei complementar.
Parágrafo único. O proprietário ou possuidor de imóvel rural, com 
área	 de	 preservação	 permanente	 e/ou	 reserva	 legal	 em	 extensão	
inferior ao estabelecido na legislação, que aderir ao MT LEGAL, 
no	prazo	fixado	no	caput,	não	será	autuado	e	deverá	ajustar	a	sua	
conduta no curso do processo de licenciamento ambiental de imóveis 
rurais.

CAPÍTULO II
Do Licenciamento Ambiental de Imóveis Rurais

Art. 3º O processo de licenciamento ambiental de imóveis rurais 
obedecerá as seguintes etapas:
I	-	Cadastro	Ambiental	Rural	–	CAR;
II	-	Licença	Ambiental	Única	–	LAU.

Seção I
Do Cadastro Ambiental Rural - CAR

Art. 4º	 O	 Cadastro	 Ambiental	 Rural	 –	 CAR	 consiste	 no	 registro	
dos imóveis rurais junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
–	SEMA,	por	meio	eletrônico,	para	fins	de	controle	e	monitoramento.

Art. 5º Para o cadastramento ambiental rural, o interessado, assistido 
por	 responsável	 técnico,	 com	 recolhimento	 de	ART	 (Anotação	 de	
Responsabilidade	Técnica)	específica,	deverá:
I - preencher o formulário com os dados do imóvel rural: área total da 
propriedade	 e/ou	 posse	 (APRT),	 área	 de	 preservação	 permanente	
(APP), área de reserva legal (ARL), área para uso alternativo do solo 
(AUAS), disponibilizando a imagem digital da propriedade ou posse 
indicando	suas	coordenadas	geográficas,	memorial	descritivo,	além	
dos	dados	e	qualificação	pessoal	do	seu	proprietário	e/ou	detentor;
II - declarar a existência de eventual passivo da área de reserva legal 
e de preservação permanente;
III - apresentar cópia autenticada dos documentos pessoais do 
proprietário ou possuidor, do engenheiro responsável, do comprovante 
de	 posse	 e/ou	 certidão	 atualizada	 da	 matrícula	 do	 imóvel	 rural,	
juntamente	com	o	demonstrativo	do	cadastramento	eletrônico;
IV - assinar Instrumento de Compromisso padrão, propondo as 
medidas que serão implementadas para sanar o passivo ambiental 
declarado e o respectivo cronograma de execução, de acordo com o 
roteiro disponibilizado pela SEMA.
§ 1º Após o efetivo protocolo, deverá o interessado suspender 
imediatamente	 qualquer	 atividade	 econômica	 não	 licenciada,	
realizada nas áreas de preservação permanente, que possam 
comprometer sua regeneração.

§ 2º A Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA analisará, 
de imediato, a proposta de recuperação da área de preservação 
permanente degradada, apresentada pelo interessado, e se aceita, 
firmará	Termo	de	Ajustamento	de	Conduta	ratificando-a.
§ 3º As medidas relativas à recuperação das áreas de preservação 
permanente deverão ser implementadas a contar da assinatura do 
Termo	de	Ajustamento	de	Conduta	–	TAC.
§ 4º Somente será considerado formalizado o cadastro do imóvel 
rural com a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta para 
regularização da área de preservação permanente degradada, 
firmado	 com	 o	 Estado	 de	 Mato	 Grosso,	 através	 da	 Procuradoria-
Geral do Estado.

Art. 6º O Cadastro, que terá efeito meramente declaratório, atestando 
a situação atual do imóvel, não se constituirá em prova da posse 
ou	 propriedade,	 nem	 servirá	 para	 autorizar	 desmatamento	 e/ou	
exploração	florestal,	para	os	quais	será	exigida	a	Licença	Ambiental	
Única.
§ 1º	O	proprietário	ou	possuidor	e	o	responsável	técnico	responderão	
administrativamente,	civil	e	penalmente	pelas	declarações	prestadas	
no	CAR,	se	constatada	a	inexatidão	de	suas	informações,	salvo	na	
hipótese	 de	 retificação	 promovida	 espontaneamente	 no	 respectivo	
cadastro.
§ 2º O CAR tem caráter permanente, devendo ser atualizado sempre 
que houver alteração na situação física, legal ou de utilização do 
imóvel rural, tais como: transferência de domínio, desmembramento, 
transmissão	da	posse,	averbação,	retificação,	relocação	de	reserva	
legal ou alteração do tipo de exploração.

Art. 7º	O	Cadastro	Ambiental	Rural	–	CAR	constitui	requisito	para	o	
processamento dos pedidos de licenciamento de empreendimentos 
e atividades potencialmente poluidoras localizadas no interior da 
propriedade ou posse rural.

Seção II
Da Licença Ambiental Única

Art. 8º	Formalizado	o	cadastramento,	o	proprietário	e/ou	possuidor	
de imóvel rural deverá providenciar a localização da reserva legal, 
mediante a apresentação dos documentos exigidos pela SEMA, nos 
seguintes prazos:
I - 01 (um) ano para propriedades acima de três mil hectares;
II	 -	02	(dois)	anos	para	propriedades	acima	de	quinhentos	até	 três	
mil hectares;
III	-	03	(três)	anos	para	propriedades	de	até	quinhentos	hectares.
Parágrafo único. O não atendimento à exigência prevista no caput 
deste artigo implicará no cancelamento da adesão ao Programa 
Matogrossense	 de	 Legalização	 Ambiental	 Rural	 –	 MT	 LEGAL,	
suspensão	do	Cadastro	Ambiental	Rural	–	CAR	e	a	aplicação	das	
sanções,	com	a	adoção	das	medidas	legais	pertinentes.

Art. 9º	Para	os	fins	desta	lei	complementar,	entenda-se	por	reserva	
legal a área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso 
sustentável dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos 
processos ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo 
e	proteção	da	fauna	e	flora	nativas.

Art. 10	A	alocação	da	reserva	legal	ficará	condicionada	à	aprovação	
da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, devendo ser 
consideradas:
a) a função social da propriedade;
b) a proximidade com áreas protegidas estaduais ou federais, quando 
limítrofes	com	estas,	ressalvadas	as	situações	anteriores	à	criação	
da área protegida; e
c) a formação de corredores ecológicos.

Art. 11 A área de reserva legal aprovada pelo órgão ambiental 
do Estado deverá ser averbada pelo proprietário à margem da 



134

inscrição da matrícula do imóvel, no cartório de registro imobiliário 
competente, sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos 
de transmissão, a qualquer título, ou de desmembramento da área.
§ 1º	No	caso	de	posse,	o	 interessado	deverá	firmar,	com	o	Estado	
de Mato Grosso, Termo de Ajustamento de Conduta para averbação 
futura de reserva legal, contendo, no mínimo, a localização da 
reserva legal aprovada, as suas características ecológicas básicas e 
a proibição de supressão de sua vegetação.
§ 2º O proprietário deverá apresentar a SEMA, no prazo de 60 
(sessenta) dias, o protocolo da solicitação administrativa visando 
à efetiva averbação da reserva legal, junto ao Cartório de Registro 
de Imóveis competente, sob pena de suspensão do cadastro, 
cancelamento da adesão ao Programa Mato-grossense de Legalização 
Ambiental	Rural	–	MT	LEGAL	e	aplicação	das	penalidades	cabíveis.

Art. 12 Poderá ser instituída reserva legal em regime de condomínio 
entre propriedades contíguas, respeitado o percentual legal em 
relação a cada imóvel, mediante a aprovação do órgão estadual 
competente	e	as	devidas	averbações	referentes	a	todos	os	imóveis	
envolvidos.

Art. 13 O proprietário ou possuidor de imóvel rural com área de 
reserva legal cujo percentual seja inferior ao mínimo legal, deve 
adotar as seguintes alternativas, isoladas ou conjuntamente:
I - recompor a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio 
de	 espécies	 nativas,	 ou	 protegidas,	 ou	 condução	 da	 regeneração	
natural;
II - compensar a reserva legal por outra área equivalente em 
importância	 ecológica	 e	 extensão,	 desde	 que	 pertença	 ao	mesmo	
ecossistema	e	esteja	localizada	na	mesma	microbacia	hidrográfica,	
desde	que	a	conversão,	comprovada	a	dinâmica	de	desmatamento,	
tenha	ocorrido	até	14	de	dezembro	de	1998;
III	 -	 desonerar-se	 das	 obrigações	 previstas	 nos	 incisos	 anteriores,	
adotando as seguintes medidas, isoladas ou conjuntamente:
a) doação ao órgão ambiental competente de área equivalente em 
importância	ecológica	e	extensão,	localizada	no	interior	de	unidade	de	
conservação de domínio público estadual, pendente de regularização 
fundiária,	respeitados	os	critérios	previstos	no	inciso	III,	do	Art.	44	da	
Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965;
b)	mediante	o	depósito,	em	conta	específica	do	Fundo	Estadual	do	
Meio Ambiente - FEMAM, do valor correspondente à área de mesma 
importância	ecológica	e	extensão,	podendo	ser	parcelado	na	forma	
do regulamento, destinando-se estes recursos exclusivamente à 
regularização fundiária de Unidade de Conservação.
§ 1º A proposta de regularização da reserva legal, apresentada pelo 
interessado, quando do registro no CAR, deverá ser analisada pela 
SEMA	 que,	 verificada	 a	 sua	 viabilidade	 técnica,	 recomendará	 a	
confecção do respectivo
Termo	de	Ajustamento	de	Conduta	a	ser	firmado	com	o	Estado	de	
Mato	Grosso,	através	da	Procuradoria-Geral	do	Estado.
§ 2º A compensação de que trata o inciso II deste artigo poderá ser 
implementada mediante o arrendamento de área sob o regime de 
servidão	florestal	ou	reserva	legal,	ou	aquisição	de	cotas	de	que	trata	
o Art. 44-B da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
§ 3º Na impossibilidade da compensação da reserva legal dentro da 
mesma	 microbacia	 hidrográfica,	 deve	 o	 órgão	 ambiental	 estadual	
competente	 aplicar	 o	 critério	 de	 maior	 proximidade	 possível	 entre	
a propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida para 
compensação,	desde	que	na	mesma	bacia	hidrográfica	e	no	mesmo	
Estado, e respeitadas as demais condicionantes estabelecidas no 
inciso III, do Art. 44 da Lei n° 4.771, de 15 de setembro de 1965.
§ 4º	O	proprietário	rural	poderá	instituir	servidão	florestal,	mediante	a	
qual voluntariamente renuncia, em caráter permanente ou temporário, 
a direitos de supressão ou exploração da vegetação nativa, que 
exceder os percentuais estabelecidos no Art. 16 da Lei n° 4.771, de 
15 de setembro de 1965.
§ 5º	 Excluem-se	das	 obrigações	previstas	 no	 caput	 deste	 artigo	 o	
proprietário	e/ou	possuidor	rural	que	tenha	realizado	a	conversão	de	

floresta	ou	outra	forma	de	vegetação	nativa	para	uso	alternativo	do	
solo,	de	acordo	com	os	índices	de	reserva	legal	aplicáveis	à	época	
da	 conversão,	 apurados	 por	 dinâmica	 de	 desmatamento,	 ou	 com	
autorizações	válidas	expedidas	pelo	órgão	ambiental	competente.
§ 6º O benefício da desoneração somente será concedido se a 
supressão,	total	ou	parcial	da	reserva	legal,	tiver	ocorrido	até	30	de	
junho de 2005.

Art. 14 Comprovada a averbação da área de reserva legal, junto à 
matrícula do imóvel e assinados os respectivos Termos de Ajustamento 
de	Conduta,	será	concedida	a	Licença	Ambiental	Única.

CAPÍTULO III
Das Disposições Finais

Art. 15	 O	 Cadastramento	 Ambiental	 Rural	 –	 CAR,	 feito	
espontaneamente pelo proprietário ou possuidor rural, suspende 
a prescrição do ilícito administrativo praticado, durante o período 
definido	 para	 a	 regularização	 do	 passivo	 ambiental,	 seja	 em	 área	
de	preservação	permanente	e/ou	reserva	legal,	não	se	efetuando	a	
autuação do cadastrante, salvo se o mesmo deixar de promover as 
medidas corretivas com as quais se comprometeu.
§ 1º Somente fará jus aos benefícios previstos neste artigo o 
interessado que aderir ao Programa Mato-grossense de Legalização 
Ambiental	Rural	–	MT	LEGAL,	efetuando	voluntariamente	o	cadastro	
do imóvel rural de sua propriedade ou posse, no prazo de 01 (um) 
ano, à contar da regulamentação desta lei complementar.
§ 2º Na hipótese de autuação anterior ao cadastramento, a assinatura 
do	Termo	de	Ajustamento	de	Conduta,	a	ser	firmado	com	o	Estado	
de Mato Grosso, suspenderá a execução dos respectivos autos de 
infração, bem como a prescrição do ilícito administrativo praticado, 
sendo	o	proprietário	ou	possuidor	rural	beneficiado	com	a	redução	de	
90% (noventa por cento) do valor da multa aplicada, se comprovada 
a reparação total do dano ambiental que deu causa à autuação.
§ 3º	Em	sendo	interrompido	o	cumprimento	das	obrigações	assumidas	
no Termo de Ajustamento de Conduta, para a regularização do 
passivo ambiental, o valor da multa atualizada monetariamente será 
proporcional ao dano não reparado.
§ 4º Será considerado rescindido de pleno direito o Termo de 
Ajustamento	 quando	 descumprida	 injustificadamente	 qualquer	 de	
suas cláusulas, cabendo à Procuradoria-Geral do Estado a sua 
execução,	 com	 o	 conseqüente	 cancelamento	 dos	 benefícios	 do	
Programa	 Mato-grossense	 de	 Legalização	 Ambiental	 Rural	 –	 MT	
LEGAL e aplicação das penalidades cabíveis.
§ 5º Não tendo se efetivado a autuação do proprietário ou possuidor 
rural	e	constatado,	através	de	laudo	técnico,	o	integral	cumprimento	
da recuperação ou compensação ajustada, será extinta a punibilidade 
pela infração administrativa correspondente.

Art. 16 O Cadastramento não será exigido para os proprietários ou 
possuidores	que	já	possuírem	a	Licença	Ambiental	Única	–	LAU,	ou	
já tiverem formalizado seu requerimento, à data da publicação desta 
lei complementar.

Art. 17 Os novos processos de licenciamento protocolizados, que 
injustificadamente	 não	 der	 atendimento	 às	 exigências	 previstas	
nesta lei complementar, serão suspensos e somente poderão ser 
reexaminados após sanada a omissão apontada e comprovado o 
recolhimento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
da taxa relativa ao respectivo pedido de licenciamento, desde que 
não transcorrido mais de 01 (um) ano.
Parágrafo único. O proprietário ou possuidor rural que der causa à 
suspensão	de	que	trata	o	caput	deste	artigo,	não	se	beneficiará	mais	
do	Programa	Mato-grossense	de	Legalização	Ambiental	Rural	–	MT	
LEGAL, estando sujeito às penalidades cabíveis.

Art. 18	 Verificada	 a	 sobreposição	 de	 áreas	 no	 processo	 de	
licenciamento ambiental de imóvel rural, e em não havendo 
composição	amigável	dos	confinantes,	será	promovida	vistoria	pela	



135

SEMA,	às	expensas	do	 interessado,	 visando	 identificar	 quem	está	
efetivamente na posse da área sobreposta.
§ 1º	 Identificada	a	pessoa	que	está	na	posse	da	área	sobreposta,	
o processo de licenciamento ambiental terá sua análise retomada, 
devendo	 os	 outros	 interessados	 ser	 notificados	 para	 corrigirem	 os	
projetos apresentados, sob pena de cancelamento da adesão ao 
Programa	 Mato-grossense	 de	 Legalização	 Ambiental	 Rural	 –	 MT	
LEGAL,	suspensão	do	Cadastro	Ambiental	Rural	–	CAR	e	a	aplicação	
das	sanções,	com	a	adoção	das	medidas	legais	pertinentes.
§ 2º Poderão ser aceitos pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
–	SEMA	projetos	de	licenciamento	ambiental	de	imóveis	rurais	com	
exclusão de áreas litigiosamente sobrepostas, desde que o percentual 
de reserva legal seja calculado sobre a área total da propriedade.
§ 3º Sobre a parte das áreas litigiosamente sobrepostas não será 
autorizado nenhum tipo de atividade, exploração ou implantação de 
empreendimento.

Art. 19 Fica criado o cargo de Secretário Extraordinário de Apoio e 
Acompanhamento às Políticas Ambientais e Fundiárias, vinculado a 
estrutura da Casa Civil, com os mesmos vencimentos, vantagens e 
prerrogativas	dos	demais	Secretários	de	Estado	e	com	atribuições	a	
serem	definidas	por	Decreto.

Art. 20 Esta lei complementar entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 21 Fica revogada a Lei nº 8.961, de 18 de agosto de 2008.

Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 22 de agosto de 2008, 187º da 
Independência e 120º da República.
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 “Ciência e Comunicação: aliadas na construção de boas práticas na gestão 
e	recuperação	de	propriedades	rurais”	ou,	simplesmente,	Ciência	e	Comunicação	na	
Amazônia	–	CIECz,	é	um	projeto	de	divulgação	científica,	financiado	pelo	MCT/CNPq/
USAID	e	pelo	Banco	Mundial.	O	principal	objetivo	é	divulgar	as	ações	desenvolvidas	
na pesquisa denominada “Custos e benefícios do manejo e recuperação de áreas 
degradadas	para	gestão	de	propriedades	e	de	paisagens”,	que	trabalha	com	produto-
res de soja, pecuaristas e pequenos produtores artesanais na busca da preservação 
ambiental,	nas	regiões	Cabeceira	do	Xingu	e	na	Rodovia	Transamazônica,	no	oeste	
do Pará. Para tornar público esses conhecimentos, produzidos por pesquisadores da 
sub-rede	RECUPERA,	 foram	 realizadas,	ao	 longo	do	ano	de	2008,	várias	ações	de	
divulgação	que	podem	ser	conhecidas	através	do	site: www.ciecz.com.br.
 
	 Esta	publicação	é	a	última	dessa	fase	do	projeto	CIECz	e		integra	a	série	“Boas	
Práticas”.	Nela,	esperamos	que	você	 tenha	encontrado	 informações	úteis	sobre	Le-
gislação	Ambiental	para	subsidiar	suas	ações	e	que	possa,	assim,	implementar	boas 
práticas no	manejo	e	recuperação	dos	recursos	naturais	da	região	Amazônia.	
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