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I – DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA SOLICITAÇÃO DE LICENÇA  
PRÉVIA (LP) 

( ) Este documento  

 
( ) 

Requerimento padrão do empreendedor ou representante legal; deve ser preenchido e 
assinado pelo requerente (se representante legal, com procuração com firma 
reconhecida em cartório). 

( ) Cadastro Descritivo da Atividade a ser licenciada, devidamente preenchida e assinada. 

( ) Comprovante de recolhimento da taxa de licenciamento, devidamente quitada, (original) 
informando o tipo de licença – (LP). 

( ) Cópia do contrato social registrado ou ata de eleição da atual diretoria e do CNPJ-MF, se 
pessoa jurídica; 

( ) Requerente pessoa física: Cópias autenticadas do CPF e RG do empreendedor ou 
representante legal; 

( ) Requerente representado por terceiros: Firma reconhecida para Procuração do 
representante legal, cópias autenticadas para RG e CPF do procurador. 

( ) Requerente pessoa Jurídica: Cópias autenticadas do CNPJ; Inscrição Estadual, RG e 
CPF do representante Legal, contrato social (LTDA), ou ata da última assembléia, ou 
declaração de firma individual ou estatuto social da empresa.  

( ) Cópia do título de propriedade; escritura pública, comprovante de posse, contato de 
compra e venda arrendamento, autorização do proprietário, indenização, 
desapropriação. Documentos autenticados com firma reconhecida.  

( ) Cópia da Licença de Localização, expedida por este órgão ambiental. 

( ) Declaração das características do provável destino do esgoto sanitário. 

( ) Original da Publicação do requerimento de Licença Prévia em jornal local, de circulação 
diária. 

( ) Documentos técnicos: Anotação de responsabilidade técnica - ART do Responsável  

( ) Mapa de Situação com as coordenadas geográficas da área  

( ) Outros documentos ou informações que o gestor ambiental julgar necessário. 

  

  

   

II - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO/ ATIVIDADE (a ser preenchido pelo requerente) 
Nome ou Razão Social:  
 Nome Fantasia:  
Atividade:  
Localização:  Nº  
Bairro:  CEP: 

 
III - ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE  

PORTE: 
POTENCIAL 
POLUIDOR: 

() Micro () Pequeno () Médio ( ) Grande () Especia
l 

() Pequeno () Médio () Alto     
 
IV - Observação Geral 

� O representante da Empresa deve tomar ciência que deverá providenciar os documentos, 
conforme destacados nos formulários. 

� A taxa de Licenciamento deverá ser retirada em nome do proprietário ou do representante 
legal mediante procuração. 
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REQUERIMENTO PADRÃO 

 

INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO: Os campos marcados com asterisco (*) são de 
preenchimento obrigatório. Em caso de alteração da razão social de documento solicitado 
anteriormente (Licença) deverá ser informada a Razão Social anterior. 
 

REQUERENTE 
NOME/ RAZÃO SOCIAL: 
NOME FANTASIA:  
CNPJ-MF/CNPF-MF (*): 
 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 
 

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA  

 
ENDEREÇO DO REQUERENTE:  Nº  
BAIRRO:  CEP :  TELEFONE: 
FAX: E-MAIL: PROCESSO SMADES Nº: 
REPRESENTANTES LEGAIS (*): 
NOME:  VÍNCULO: CNPF-MF:  
NOME: VÍNCULO: CNPF-MF:  
 

REQUERIMENTO PARA(*): 
(  ) LICENÇA PRÉVIA – L.P. (   ) LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO – L.L. 
(  ) LICENÇA DE INSTALAÇÃO – L.I. (   ) LICENÇA ESPECIAL – L.E. 
(  ) LICENÇA DE OPERAÇÃO – L.O. (   ) OUTROS _____________________ 
 

EMPRESA 
ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO A SER LICENCIADO:  
ENDEREÇO DA OBRA:  Nº  

BAIRRO/DISTRITO:  CEP: 6. TELEFONE: FAX: 
VALOR DO INVESTIMENTO: 
 

ÁREA TERRENO M2:  

 
ÁREA CONSTRUIDA M2:  

 
Nº FUNCIONÁRIOS:  
 

LICENÇA AMBIENTAL EXISTENTE:  ( ) ESTADUAL: _______________ 
                                                   ( ) MUNICIPAL: ______________ 

VALIDADE:  
 

 

CONTATO E CORRESPONDÊNCIA (autorizado pelo requerente) 
NOME:  

 
CARGO/VÍNCULO CNPF-MF 

ENDEREÇO:  Nº 
BAIRRO: 
 

MUNICÍPIO: 

 
CEP: 
 

TELEFONE: 

 
FAX: E-MAIL: 

 
 

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL (*) 
Declaro para os devidos fins que todas as informações prestadas e documentos 

anexos são verdadeiros, assumindo a responsabilidade pelos mesmos sob pena da lei. 

Nestes termos pede deferimento.                          Cuiabá – MT,  
     
 
                  
    Nome por extenso do representante legal                                Assinatura do representante legal 
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INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO 
 
 
CAMPO A1. Nome/ Razão Social: pessoa física ou jurídica responsável pela atividade/ 
empreendimento para o qual está sendo solicitado o requerimento na SMADES, conforme 
consta no contrato social (pessoa jurídica) ou documento de identidade (pessoa física). 
 
CAMPO C1. Atividade/ Empreendimento: atividade ou empreendimento que está sendo 
solicitado o requerimento na SMADES (exemplos: fabricação de calçados, hotel, condomínio, 
posto de combustível, etc). 
 
CAMPO C8. Investimento Total: Valor do investimento referente à Licença requerida neste 
formulário, contemplando terreno, construções, máquinas, equipamentos, etc. 
 
CAMPO C10. Nº Funcionários: número de pessoas trabalhando quando do desenvolvimento da 
atividade e/ ou ocupação do empreendimento. 
 
CAMPO D1. Pessoa autorizada a fornecer e receber informações e documentos, inclusive 
aquele solicitado neste requerimento.  
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CADASTRO DESCRITIVO DA ATIVIDADE – GERAL 
Identificação da Empresa/ Requerente 

Razão social:  

Nome fantasia:  Código SRF: 

Endereço da unidade a ser licenciada:  

Bairro:  CEP: 

Caracterização da Área 

( ) Lote urbano com edificação (  ) Lote urbano não edificado 

( ) Vegetação nativa � Zona rural 

� Outra. Especificar:   

Área Total do Terreno (m2): Área Construída (Prevista) (m2): 

 

Área Livre (m2): 

Tipo de solo: Nível do lençol freático (m): Capacidade de absorção do solo (L/ m/ dia): 

 

Ocupação do entorno (residência, comércio, indústria, escola, áreas de interesse ambiental, etc): 

Residências 

 

 

Croqui de Situação 
 

     

     

     

     

     

 

- Indicar a localização do empreendimento/ atividade e o uso das ocupações vizinhas, sendo: 
R – Residência 
C – Comércio 
I – Indústria 

L – Lote Vago 
O – Outro. Especificar: ________________ 
 

- Citar e localizar as vias de acesso; 
- Indicar cursos d’água mais próximos do empreendimento. 
 

Caracterização da Atividade 
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Descrição do processo produtivo:  

 

 

 

Número de Funcionários 

Administração: Produção: Total: 

Regime de Funcionamento 

Horas/ dia: Dias/ mês: Meses/ ano: 

Matérias-Primas Utilizadas 

Matérias-Primas Quantidade Unidade 

   

   

   

Produtos e Subprodutos Fabricados/ Comercializados 

Produtos Subprodutos Quantidade Unidade 

    

    

    

Equipamentos Utilizados 

Nome/ Tipo/ Modelo Quantidade 

  

  

  

Fonte de Abastecimento de Água 

( ) Empresa de Saneamento � Poço 

� Curso d’água. Nome: � Outra: 

Consumo de Água (m3/ dia):  

Caracterização dos Poluentes 

Efluentes Líquidos 

Origem Quantidade (m³/ dia) 

( ) Esgoto Sanitário  

� Processo produtivo  

� Lavagem de pisos e equipamentos  

� Outros. Especificar: Doméstico  

Sistema de Tratamento 
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(  ) Fossa Séptica (  ) Filtro Anaeróbio � Outro. Especificar: ETE 

Destino Final 

(  ) Sumidouro 

( ) Rede pública de esgoto. Especificar Local: 

( ) Curso d’água. Especificar nome e bacia hidrográfica:  

� Outro. Especificar: 

Resíduos Sólidos 

Origem/ Tipo Quantidade (m³/ dia) 

(  ) Lixo comum  

� Outros. Especificar:  

Estocagem 

(  ) Abrigo temporário � Bombona 

� Tambor � Outro. Especificar: 

Destino Final 

(  ) Aterro municipal � Reciclagem � Outro. Especificar: 

Emissões Atmosféricas 

Origem Quantidade/ dia Sistema de Controle 

   

   

   

Emissões de Ruídos 

Nome do equipamento Tipo/ Modelo Quantidade Decibéis 

    

    

    

Responsável pelo Preenchimento 

NOME:  

ENDEREÇO:  Nº:  

BAIRRO/ DISTRITO:  

 

MUNICÍPIO: Cuiabá CEP:  

TELEFONE:  

 

FAX: E-MAIL: 

       Cuiabá/MT,       de                     de           . 

___________________________ 

           Assinatura 
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REQUERIMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
 

(Nome ou Razão Social da Empresa), torna público que requereu à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Assuntos Fundiários – SMAAF a Licença Ambiental - Modalidade 
de Licença Prévia para atividade ( tipo de atividade ou empreendimento), localizada  (endereço completo ) 

município de Cuiabá –MT. 

 

                                                                                           

OBSERVAÇÕES:  

♦ PUBLICAR NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ E EM JORNAL LOCAL, DE 
CIRCULAÇÃO DIÁRIA. 
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Orientações para elaboração do Programa) (Exemplo hipotético) 

 

AII – Projeto Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil 

(Informações Básicas Obrigatórias § 4.o do art. 26 do Decreto n.o 4.761 de19 de fevereiro de 2009 e Lei 

Municipal n.o 4949 de 05 de janeiro de 2007) 

DADOS CADASTRAIS DA OBRA 
 
ENDEREÇO DA OBRA:  Av. Brasil, no. 500 
 
BAIRRO: Cidade Alta 
 
CADASTRO MUNICIPAL: .01.5.400.400......... ALVARÁ: XXXX (caso seja demolição de obra regular) 

1  CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA OBRA 
 
1.1  FINALIDADE:  [   ] Residencial   [  X ] Comercial  [   ] Industrial  [   ] Institucional  [ X  ] Recreação 
e Lazer  [   ] Outros (L.C.103/2003)....................................................  
 
1.2  PRAZO DE EXECUÇÃO: 32 meses 
 
1.3 N.o DE PAVIMENTOS ABAIXO DO SOLO:  zero 
 
1.4 N.o DE PAVIMENTOS ACIMA DO SOLO: ..3 (três) 
 
1.5  ÁREA DO TERRENO: 4.500,00.m2  
 
1.6  ÁREA CONSTRUÍDA EXISTENTE:. ZERO.m2 

 

1.7 ÁREA CONSTRUÍDA A DEMOLIR: ZERO m2  
 
1.8  ÁREA CONSTRUÍDA A EXECUTAR:.102.323..m2 

 
1.9  MOVIMENTO DE TERRA:  
 
Corte (C)  4.000.. m3   ATERRO (A): 4.700.m3               DIFERENÇA (A-C) .700..m3 

 
1.10  Outras informações: O déficit do movimento de terra será compensado com resíduo 
triturado resultante da demolição, caso haja demolição anterior. 

2. MATERIAIS E COMPONENTES BÁSICOS UTILIZADOS EM CADA ETAPA: (LISTAR materiais que 
serão utilizados em cada etapa e que possam constituir-se RCD) 

• PREPARO DO CANTEIRO: material britado, piso concreto, tapumes em Madeira/muro pré-
moldado, cobertura em fibrocimento, chapas para barraco de obra, (as mudas plantadas na 
calçada deverão ser de 2,00m e estar apenas com tutores, não devem ser utilizadas proteções de 
metal); 

• PREPARO DO TERRENO:  solo para aterro , material britado. 
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• FUNDAÇÕES: Estacas, concreto, formas de madeira, ferro, pregos 

• ESTRUTURAS: madeira p/ caixaria, concreto usinado in loco, pré-moldado, estrutura metálica, 
pregos,  

• VEDAÇÕES: janelas de vidro temperado, metálicas, madeira, portas metálicas, vidros 

• INSTALAÇÕES: condutores plásticos, fios, ferro galvanizado, colas, plásticos; 

• REVESTIMENTOS: argamassa, blocos de concreto, gesso, papel de parede, tintas, cerâmicas, 
azulejos, pisos cerâmicos, madeira. 

• COBERTURA: telhas de fibrocimento, metálicas, cerâmicas, lona tensionada, estrutura 
metálicas; 

• OUTROS: sacos de cimento, cal, material particulado, materiais plásticos e madeiras. 
  

2.1  RESÍDUOS CLASSE “A” QUE SERÃO GERADOS (Quantidades estimadas com base nas 
quantificações de material para a obra) (QUANTIFICAR) 
 
Concreto:  20. m3                                           Argamassas: 5 m3                        Alvenarias:  5. m3 
 
Produtos cerâmicos:   3. m3                         Solo: (zero).............. m3   Outros:  XXXX..ton (converter em m3) 
 

Outros: ............................. m3      Outros: ..................................... m3   Outros: ................................... m3 
 

2.2  RESÍDUOS CLASSE “B” QUE SERÃO GERADOS (Quantidades estimadas com base nas 
quantificações de material para a obra) 
 
Madeira:..............................m3 Plásticos: .............................m3 Papéis e papelões: ............................m3 
 
Metais:  ..............................m3   Vidros: ............................... m3 Outros: ..XXXXXX  ton (converter em  m3)  
 
Outros: .............................. m3   Outros:                                         m3 Outros: ................................................. m3 

 

2.3  RESÍDUOS CLASSE “C” QUE SERÃO GERADOS (Quantidades estimadas) 
 
Gesso: 20.m3                                         Outros:......................................m3 Total: ............................................. m3 
 
Metais: ............................m3 Outros:......................................m3 Outros: .nâo........................................... 
m3 

 

2.4  RESÍDUOS CLASSE “D” QUE SERÃO GERADOS (Quantidades estimadas) 
 
Tintas:.x.................................m3   Solventes: x....................................m3  Óleos: x.............................m3 
 
De instalações radiológicas: .n.............................m3  De instalações industriais: n............................... m3  
 
Pavimentação asfaltica x....... m3   Outros:                                         m3   

 

Total:  1228. Ton (converter em m3). 
Obs. Utilizou-se como referência para a consideração de 0,12 Ton/m2 de área construída, 
encontrada por SOUZA, 2005:13 (apud Rosa Maria Sposto (Revista Espaço Acadêmico, no 61/2006). 
 

3. INICIATIVAS PARA MINIMIZAÇÃO DOS RESÍDUOS (escolha dos materiais, orientação da mão-de-
obra e responsáveis, controles a serem adotados, etc.) 
A adoção de estruturas metálicas visa a redução da utilização de menores volumes de concreto, 
implicando em menor utilização de madeiras no canteiro de obras. Será evitado o uso de material 
com alto potencial poluidor; 



 

Avenida Érico Preza Nº. 1101, Bairro: Jardim Itália – CEP: 78060-758. 
Cuiabá/MT. Fone: (65) 3616-9600 

 

A mão de obra a ser empregada será qualificada através de treinamentos com enfoque no uso 
racional dos materiais no canteiro e ainda, sensibilizado os colaboradores de forma que assumam 
atitudes e comportamentos sobre questões ambientais relativas aos 3Rs (Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar). 
Como forma de minimizar a emissão de poeira será adotada a umectação das vias de acesso não 
pavimentadas com caminhão-pipa e serão adotados cuidados para a limpeza das vias na saída da 
obra. Para controle da emissão atmosférica de fumaça preta  no canteiro , emanadas de máquinas 
e veículos movidos a diesel, deverá ser feito monitoramento da densidade de fumaça emitida no 
canteiro de acordo com Portaria MINTER n.o 100 de 14/07/1980. 
  

4. INICIATIVAS PARA ABSORÇÃO DOS RESÍDUOS NA PRÓPRIA OU EM OUTRA OBRA (reutilização 
dos resíduos de demolição, reutilização nas diversas etapas, etc.) 
Será utilizado no canteiro material reutilizável. A reutilização do material de demolição triturado 
como aterro implica em menor volume de movimento de terra, menor volume transportado de 
jazidas para o canteiro, resultando em menor emprego de recursos naturais, menor uso de 
combustíveis fósseis no transporte  e menor emissão de material particulado e CO2,  com menor 
impacto no tráfego urbano e na saúde da população. 
 

5. INCICIATIVAS PARA ACONDICIONAMENTO DIFERENCIADO E TRANSPORTE ADEQUADO (forma de 
organização dos resíduos das quatro classes, dispositivos empregados, etc.) 
Serão construídas baias para acondicionamento dos resíduos gerados na obra, os mesmos vão ser 
segregados in loco para que não haja contaminação dos materiais, facilitando sua reciclagem. 
Próximo aos locais de maior movimento será instalado kit de emergência para mitigação de 
impacto dos produtos perigosos (Classe D). Para os resíduos das demais  classes  serão utilizados 
recipientes plásticos impermeáveis, com a devida identificação para fins de coleta seletiva.  
O transporte do material segregado será feito por transportador devidamente cadastrado no Órgão 
Municipal (Decreto 4761/2009), que se encarregará da correta destinação à  Área de Transbordo e 
Triagem (ATT), que atestará o recebimento dos resíduos mediante CTR (Controle de Transporte de 
Resíduos) 
(Anexar croqui demonstrando estrutura física para separação e tipo de dispositivos a serem 
utilizados – tambores/baias/containers, etc) 
 

6.  DESCRIÇÃO DO DESTINO A SER DADO AOS RESÍDUOS NÃO ABSORVIDOS  (Escolher a opção que 
será adotada para cada classe de resíduos) 
A destinação dos Resíduos  abaixo classificados será dada pela empresa concessionária do serviço no 
Município, em conformidade com a legislação e Normas Brasileiras (NBR) pertinentes. 
 
CLASSE “A” (transporte para área de triagem, área de reciclagem, aterro para reservação (caso 
precise ser deslocado solo para posterior aterramento), aterro para regularização de área, etc.) 
 
CLASSE “B” (transporte para área de triagem, área de reciclagem, aterro para reservação, aterro para 
regularização de área, etc.) 
 
CLASSE “C” (transporte para área de triagem, área de reciclagem, aterro para reservação, aterro para 
regularização de área, etc.) No caso de caçambas com gesso já segregado esta deverá ser 
encaminhada para o Aterro Industrial licenciado no município. 
 
CLASSE “D” (transporte para área de triagem, área de reciclagem, aterro para reservação, aterro para 
regularização de área, etc.) 
 

7. DESCRIÇÃO DO DESTINO A SER DADO A OUTROSTIPOS DE RESÍDUOS (eventuais resíduos de 
ambulatórios, refeitórios, etc.) 
Os resíduos provenientes dos refeitórios serão de inteira responsabilidade da subcontratada que se 
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encarregará do fornecimento da alimentação.  
No caso de haver segregação de embalagens no local estas deverão constar dentro da classe 
correspondente (alumínio, isopor). 
Outras formas de embalagem, descrever sua destinação. 
Os resíduos do ambulatório, material hospitalar, serão enviados diretamente ao Aterro de 
Resíduos Industriais e Hospitalar licenciado no Município (CGR). 

8. INDICAÇÃO DOS AGENTES LICENCIADOS RESPONSÁVEIS PELO FLUXO POSTERIOR DOS RESÍDUOS 
(os agentes poderão ser substituídos por outros legalmente licenciados). 
 
8.1 Indicações do transportador: (indicar um dos licenciados pela SMTU, ver no site da SMAAF - 
Boletim SMADES/NPGRCD), de preferência os que vêm fazendo a destinação adequada destes 
resíduos) 
Nome: 
Cadastro: 
Endereço: 
Telefone: 
 
8.1 Indicações do transportador: 
Nome: 
Cadastro: 
Endereço: 
Telefone: 
 
8.1 Indicações do transportador: 
Nome: 
Cadastro: 
Endereço: 
Telefone: 
 
8.2 Identificações da área receptora dos resíduos: (a legislação municipal exige que os resíduos 
sejam destinados para triagem (ATT - Área de Triagem e Transbordo) em área licenciada no 
Município de Cuiabá).  
Nome da Concessionária:  
Licença: 
Endereço: 
Telefone: 
Obs: A cada caçamba de resíduos que sair da obra deverá e ser emitida um CTR, que comprova a 
destinação adequada do RCD em área licenciada. Todas as vias de CTR assinadas e numeradas pela 
receptora licenciada deverão ser apresentadas ao Município no momento da solicitação do Habite-
se. 
 

9. CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS: (Preencher todos os campos, qualificando o proprietário 
que assinará como gerador e o responsável técnico pela obra) 
9.1 Identificações do gerador: 
Nome: 
CPF/CNPJ: 
Endereço: 
Telefone: 
Local: 
Data:                     /               /                         Assinatura: ........................................................................ 
 
9.2 Identificações do responsável técnico da obra: 
Nome: 
CREA/Região: 
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Endereço: 
Telefone: 
Local: 
Data:                     /               /                         Assinatura: ........................................................................ 
 

OUTRAS INFORMAÇÕES JULGADAS NECESSÁRIAS PELOS GERADORES: 
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(OBS: Preencher todos os campos) 

AII. a - DECLARAÇÃO DO PROPRIETÁRIO  

 

Eu,..........................................................................., proprietário da obra 

localizada à 

Rua/Av.................................................................................................................

. n.o.............., Quadra.........................., Bairro..............................., declaro estar 

ciente da Lei Municipal n.o 4.949, de 05 de Janeiro de 2007 e do Decreto 

Municipal n.o 4.761, de 19 de fevereiro de 2009 e assumo todas as 

responsabilidades legais no caso de descumprimento da legislação durante a 

execução da obra acima identificada e que, para a liberação do pedido de 

HABITE-SE da construção deverei apresentar os Controles de Transporte de 

Resíduos (CTR), resultantes da destinação dos resíduos de construção civil 

produzidos durante a execução da referida obra, pois a ausência dos referidos 

documentos (CTRs) acarretará o INDEFERIMENTO do referido pedido. 

Nome: 

CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Telefone: 

Cuiabá,......... de..................................... de 2011. 

 

                                       Assinatura 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sugestão: 

O proprietário da obra somente deverá pagar a empresa  transportadora que prestou o serviço de remoção dos 

resíduos de construção civil de sua obra, após o recebimento do CTR carimbado, de cada caçamba ou viagem de 

caminhão basculante pela área receptora dos resíduos licenciada. O proprietário  e o responsável técnico de obra 

são os principais responsáveis pela correta destinação dos resíduos, e sujeitos às penalidades da legislação pela 

não destinação correta dos mesmos. Portanto, o proprietário e o responsável técnico receberão as punições caso 

os resíduos não sejam destinados corretamente e a transportadora será responsável solidária.
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(Preencher todos os campos, o técnico responsável deve assinar todas as páginas do projeto e anexar a ART – 

anotação de responsabilidade técnica pelo Projeto de gerenciamento de resíduos da construção Civil) 

AII.b - DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO 

 

Eu, ............................................................................., responsável técnico pela 

obra localizada à Rua/Av. 

................................................................................................................, n.o 

.............., Quadra...................., Bairro......................................., declaro estar 

ciente dos dispositivos da Lei Municipal n.o 4.949, de 05 de Janeiro de 2007 e do 

Decreto Municipal n.o 4.761, de 19 de fevereiro de 2009 e que assumo todas as 

responsabilidades legais no caso de descumprimento da legislação durante a 

execução da obra acima identificada e que deverei controlar e orientar a correta 

destinação dos resíduos gerados durante a execução da referida obra, 

principalmente no que diz respeito a exigir dos transportadores todos os 

Controles de Transporte de Resíduos (CTRs). 

Nome: 

CREA: 

Endereço: 

Telefone: 

Cuiabá,................. de ................................... de 2011. 

 

                                       Assinatura 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sugestão: 

O proprietário da obra somente deverá pagar a empresa transportadora que prestou o serviço de remoção dos 

resíduos de construção civil de sua obra, após o recebimento do CTR carimbado, de cada caçamba ou viagem de 

caminhão basculante pela área receptora dos resíduos licenciada. O proprietário  e o responsável técnico de obra 

são os principais responsáveis pela correta destinação dos resíduos, e sujeitos às penalidades da legislação pela 

não destinação correta dos mesmos. Portanto, o proprietário e o responsável técnico receberão as punições caso 

os resíduos não sejam destinados corretamente e a transportadora será responsável solidária. 
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[O CTR (cópia abaixo) não precisa estar anexado ao projeto, deverá ser preenchida para cada 

caçamba/caminhão de resíduos (RCD) retirados da obra, durante sua execução, de forma a comprovar que o 

gerador deu o destino adequado ao resíduo retirado. O gerador deverá  guardar todas as vias de CTR, que 

deverão ser apresentadas na solicitação de Habite-se da obra concluída]. 

AI - Controle de Transporte de Resíduos 

(conforme art. 10, inciso V, art.15 e art.16 do Decreto n.o 4761 de 19/02/2009) 

CTR – CONTROLE DE TRANSPOTE DE 
RESÍDUOS 

N. o CTR:........................................ 
(fornecido pelo Município) 

1- Identificação do Transportador 

Nome ou Razão Social: 
 

N.o Licença da empresa: 

Nome completo legível Condutor 
 

N.o Cadastro do Veículo: 
 

2 - Identificação do Gerador 

Nome ou Razão Social: 
 

CPF ou CNPJ: 
 

Endereço: Rua/Av. Telefone: 

Edifício/ Apto:  Bairro:  

Regional: Município: 

 

3 - Endereço da Retirada 

[    ] o mesmo do  gerador                                                                                                   N.o                       

Alvará:   

Endereço: Rua/ Av.  

Obra: [   ] Residencial   [...] Comercial  [...] Industrial      [    ] Institucional    [...] Serviços de Saúde 

4 - Caracterização do Resíduo 

Volume transportado 
 
.......................................m3 

[   ] Concreto/argamassa/alvenaria 
[   ] Volumosos (móveis e outros) 
[   ] Volumosos  (galhos e podas) 

[...] Solo 
[   ] Madeira 
[   ] Outros ............................. 

5 – Responsabilidades                      Data:            /              /                                   Hora:  

 
 

Assinatura Condutor 

 
 

Assinatura do Gerador 

 
 

Assinatura da Área Receptora 

Orientação ao Usuário 
(de acordo com a Lei 4949 de 05/01/2007 e as sanções nela previstas) 

a) O gerador só poderá dispor, no equipamento de coleta, resíduos da construção civil e resíduos volumosos (penalidade 
Ref. II); 

b)  O transportador é proibido de coletar e transportar equipamentos com resíduos domiciliares industriais e outros que 
não os resíduos da construção civil (penalidade Ref.VII); 

c) O Gerador só poderá  dispor resíduos até o limite superior original do equipamento (penalidade Ref.III); 
d) O transportador é proibido de deslocar equipamentos com excesso de volume (penalidade Ref. VIII); 
e) O transportador é obrigado a usar dispositivo de cobertura de carga dos resíduos (penalidade Ref. XIII); 
f) As caçambas deverão ser estacionadas, prioritariamente, no interior do imóvel da obra; 
g)  O posicionamento da caçamba é de responsabilidade do transportador, não podendo ser alterada sua posição pelo 

Gerador (penalidade Ref.XII); 
h) As caçambas estacionárias só poderão ser utilizadas pelo prazo máximo de 05 dias, ou 48 horas em vias especiais, ou 06 

horas em vias de trânsito intenso; 
i) Ao Gerador é proibido contratar transportador não cadastrado pelo Poder Público Municipal (penalidade Ref. V); 
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j) O transportador tem a obrigação de entregar ao Gerador  um documento  de comprovação da correta destinação dos 
resíduos coletados  (penalidade Ref.XIV, ao transportador); 

k) O Gerador é proibido de queimar resíduos em caçambas estacionárias (penalidade Ref. IV).  

(Este documento deverá ser emitido em 3 vias: 1- Transportador; 2- Gerador;3- Receptor) 

 


