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INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 001, DE 11 DE MAIO DE 2012.

Disciplina os procedimentos para a emissão de
Autorização Ambiental de eventos de Competição de
Pesca no âmbito do Estado de Mato Grosso.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais que lhe
confere o Art. 71, inciso IV, da Constituição Estadual c/c a Lei Complementar nº. 214, de 23 de junho de
2005, que cria a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA/MT);
Considerando a Lei Complementar nº 38, de 11 de dezembro de 1995, que dispõe sobre o Código
Estadual do Meio Ambiente, alterada pela Lei Complementar nº 232, de 21 de dezembro de 2005;
Considerando a Lei nº 9.096, de 16 de janeiro de 2009 que revogou a Lei Estadual nº 7.881, de 30
de dezembro de 2002;
Considerando a necessidade de normatizar procedimentos para a emissão de Autorização
Ambiental de eventos de Competição de Pesca conforme Decreto nº 6.998, de 1º de fevereiro de 2006
que institui e disciplina o funcionamento do Campeonato Estadual de Pesca do Estado de Mato GrossoCEP/MT;
RESOLVE:
Art. 1° Estabelecer procedimentos para emissão de autorização ambiental para as competições de
pesca esportiva no Estado de Mato Grosso, nos termos do Decreto nº 6.998, de 1º de fevereiro de 2006.
Art. 2º A indicação dos 03 (três) locais possíveis para a realização da competição de pesca será
efetivada mediante o protocolo dos seguintes documentos:

I- requerimento padrão da SEMA preenchido e assinado pelo interessado ou responsável legal;
formulário de “Solicitação de Vistoria de Áreas para Competição de Pesca” (Anexo I) preenchido e
assinado pelo interessado ou responsável legal;
cópia da guia de recolhimento da taxa de serviços da SEMA quitada, salvo disposições em contrário.

II.
III.

Parágrafo único. Os documentos deverão ser protocolados na sede da SEMA ou nas suas
Diretorias de Unidade Desconcentradas no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias antes da realização da
competição de pesca.
Art. 3º O interessado deverá protocolar no prazo máximo de 10 (dez) dias após a vistoria das áreas
e a definição do local para a realização da competição de pesca, os seguintes documentos:
formulário do “Projeto de Evento para Competição de Pesca” (Anexo II) preenchido e assinado pelo
responsável legal;0
cópia da Licença Ambiental (LO, LOP, CAR ou LAU) expedida de acordo com o tipo de empreendimento
instalado ou atividade desenvolvida na propriedade ou local do evento;
cópia autenticada da autorização do proprietário da área do evento;
cópia do Regulamento do Campeonato;
anotação de responsabilidade técnica (ART- CREA) quitada do responsável pelo projeto do evento;
relatório da competição de pesca realizada no ano anterior (Anexo III).
planta de situação do evento assinada por profissional habilitado, em que deverá constar:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

a.
b.
c.
d.
e.

identificação do responsável técnico (nome e CREA);
croqui de acesso ao local do evento;
escala;
legenda, em caso de uso de símbolos ou abreviações;
distância da cidade;

f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

infraestrutura existente ou a adotar (restaurantes, quiosques, palco, banheiros, estacionamento, área
de camping, propriedade particular, etc.);
local de apoio para a equipe de Atendimento Pré-Hospitalar;
local de apoio para a equipe do Corpo de Bombeiros Militar;
local de apoio para a equipe de segurança da Polícia Militar;
pontos de coleta e de armazenamento temporário de resíduos;
local para desinfecção dos barcos e equipamentos de pesca para controle do mexilhão-dourado;
local de embarque e desembarque;
corpos d’água existentes e Áreas de Preservação Permanente (APP´s).
§ 1º Caso a área estiver localizada em um projeto de assentamento, incluir a respectiva
anuência do INTERMAT ou INCRA.
§ 2º Em caso de pendências o interessado deverá protocolar os documentos faltosos de uma única
vez num prazo máximo de 10 (dez) dias após notificação das pendências.
Art. 4º A documentação não protocolizada nos prazos estipulados nesta Instrução Normativa
acarretará no indeferimento da autorização ambiental.
Art. 5º Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação.
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em Cuiabá, 11 de maio de 2012.

REGISTRADA,
PUBLICADA,
CUMPRA-SE.

Vicente Falcão de Arruda Filho
Secretário de Estado do Meio Ambiente

ANEXO I

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DA BIODIVERSIDADE
COORDENADORIA DE FAUNA E RECURSOS PESQUEIROS

FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE VISTORIA DE ÁREAS
PARA COMPETIÇÃO DE PESCA
1 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Fone/Fax:
Município:
CEP:
Nome do responsável:
Fone/Fax:
RG:
CPF:
E-mail:

2 – DADOS DO EVENTO
Nome do Evento:
Período/Horário:

a.

b.
c.

Público previsto:

3 – DESCRIÇÃO DAS ÁREAS A SEREM VISTORIADAS
1ª Área
Nome do Rio:
Área: ( ) urbana
( ) rural
Local da estrutura física do evento (praça, rua, fazenda, hotel, etc.):
Endereço da área a ser vistoriada:
Nome do Proprietário:
Fone/Fax:
Coordenada Geográfica do
Nº da Licença Ambiental da
local:
propriedade:
2ª Área
Nome do Rio:
Área: ( ) urbana
( ) rural
Local da estrutura física do evento (praça, rua, fazenda, hotel, etc.):
Endereço da área a ser vistoriada:
Nome do Proprietário:
Fone/Fax:
Coordenada Geográfica do
Nº da Licença Ambiental da
local:
propriedade:
3ª Área
Nome do Rio:
Área: ( ) urbana
( ) rural
Local da estrutura física do evento (praça, rua, fazenda, hotel, etc.):
Endereço da área a ser vistoriada:
Nome do Proprietário:
Fone/Fax:
Coordenada Geográfica do
Nº da Licença Ambiental da
local:
propriedade:
4 – DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que:
Venho requerer à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT a
inspeção das áreas indicadas no item 3 para definição do local onde será
realizado o evento de Competição de Pesca.
Estou ciente que este formulário deve ser protocolado no prazo mínimo de
60 (sessenta) dias antes da realização do evento.
Assumo a responsabilidade, para efeitos jurídicos, sobre a veracidade das
informações prestadas.

____________________, _____ de ________________de 20______

Nome do requerente:
Cargo / Função:

_______________________________________________
Assinatura com firma reconhecida

ANEXO II

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DA BIODIVERSIDADE
COORDENADORIA DE FAUNA E RECURSOS PESQUEIROS

FORMULÁRIO DO PROJETO DE EVENTO PARA COMPETIÇÃO DE PESCA
1ª SEÇÃO: IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO E RESPONSÁVEL
I – Identificação do Responsável pelo evento
Razão Social:
CNPJ:
Endereço:
Município:
CEP:
Fone/Fax:
E-mail:
Nome do responsável:
RG:
CPF:
Fone/Fax:
E-mail:
II – Identificação do evento
Nome do evento:
Período do evento: dd/mm/aaaa Horário:
à dd/mm/aaaa
Dia da competição: dd/mm/aaaa Horário:
à dd/mm/aaaa
Local da estrutura física do evento (hotel, pousada, fazenda, praça, etc.):
Público estimado por dia:
Nº de embarcações previstas para a
competição:
Área total prevista:
Nº de funcionários envolvidos (próprios
e terceirizados):
Haverá competição para menores de 18 anos (pesca mirim)?
( )
Sim
( ) Não
Responsável Técnico pela estrutura do evento:
Profissão:
Fone/Fax:
E-mail:
III – Identificação do local da competição
Rio:
Tipo de Coordenada:
( ) Geográfica (latitude / longitude)
( ) UTM
TRECHO 1
Inicio: Lat: _____
Fim: Lat: _____
Long: _____
Long: _____
UTM: _____
UTM: _____
TRECHO 2
Inicio: Lat: _____
Fim: Lat: _____
(se houver)
Long: _____
Long: _____
UTM: _____
UTM: _____
TRECHO 3
Inicio: Lat: _____
Fim: Lat: _____
(se houver)
Long: _____
Long: _____
UTM: _____
UTM: _____
2ª SEÇÃO: AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Cite as atividades relacionadas à educação ambiental que serão
desenvolvidas durante o evento
(ex: concursos, serviço de som, oficinas/mini-cursos, palestras, projeções
de vídeos, reciclagem, artesanato, distribuição de folders, panfletos e
sacolas para coleta de lixo, etc.)

3ª SEÇÃO: PLANO DE COLETA E DESTINAÇÃO DO LIXO E MEDIDAS
SANITÁRIAS
I - Gerenciamento de Resíduos
Identificação / Quantidade prevista dos resíduos a serem gerados:
Acondicionamento dos resíduos no local de geração:
Forma e freqüência de coleta, transporte interno e armazenamento
temporário:
Local que será realizado a destinação final do lixo:
Haverá coleta seletiva?
( ) Sim
( ) Não
Materiais a serem reciclados:
Destino do material coletado:
Medidas referentes à Saúde e Segurança dos funcionários envolvidos:
II – Sanitários
Nº previsto de banheiros fixos:
Descrever a forma de tratamento e destinação destes efluentes:
Nº previsto de banheiros temporários:
Descrever a forma de tratamento e destinação destes efluentes:
Plano de manutenção dos banheiros:

a.

b.

c.

4ª SEÇÃO: AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE DO MEXILHÃODOURADO
Orientações:
- Lavar o barco, motor de popa, viveiros e reboque com uma solução de
água sanitária (10 ml ou 1 colher de sopa para cada litro de água),
sempre que sair de um local de pesca para outro.
- Esvaziar, sempre em terra, qualquer reservatório de água que esteja no
barco, inclusive os de iscas vivas.
- Verificar a presença de incrustações no barco e caso sejam encontradas
devem ser retiradas (raspadas).
- Não deixar a água utilizada na lavagem dos barcos e equipamentos
escorrer para galerias de drenagem ou outros rios e lagos.
- Não devolver para o rio nenhum resíduo de limpeza do barco. Colocá-los
sempre em terra, distante da margem.
Plano de Ação
Número de embarcações previstas:
Descrição do local e equipamentos para a lavagem dos barcos:
Número de pessoas previstas para lavagem das embarcações e
equipamentos de pesca:
DECLARAÇÃO
Declaro para os devidos fins que:
Venho requerer à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT a
respectiva autorização para a realização do evento de Competição de
Pesca, conforme projeto apresentado neste formulário.
Estou ciente que o prazo mínimo para o encaminhamento dos
documentos e dos formulários deste Anexo II é de 10 (dez) dias após a
vistoria e notificação da SEMA da área indicada para a realização da
competição de pesca antes da sua realização.
Assumo a responsabilidade, para efeitos jurídicos, sobre a veracidade das
informações prestadas, e que o desenvolvimento das atividades
relacionadas neste requerimento realizar-se-á de acordo com os dados
descritos.

____________________, _____ de ________________de 20______
Nome do requerente::
Cargo / Função:
_______________________________________________
Assinatura

ANEXO III

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO
SUPERINTENDÊNCIA DA BIODIVERSIDADE

COORDENADORIA DE FAUNA E RECURSOS PESQUEIROS

FORMULÁRIO DO RELATÓRIO DA COMPETIÇÃO DE PESCA DO ANO ANTERIOR

IDENTIFICAÇÃO DO EVENTO E RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO
I – Identificação do responsável pelo relatório
Nome do responsável:
Fone/Fax:
E-mail:
II – Identificação do evento
Nome do evento:
Razão Social:
CNPJ:
Município:
Período do evento: dd/mm/aaaa
à Horário:
dd/mm/aaaa
Número de competidores Número de competidores desembarcados:
embarcados:
III – Peixes pescados no evento
Nº Nome vulgar Peso (g) Tamanho NNº Nome Peso Tamanho
(cm)
vulgar
(g)
(cm)

____________________, _____ de ________________de 20______

______________________________________
Assinatura

