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SOBRE A LAC –Licença por Adesão e Compromisso 

FIQUE ATENTO : 

A Licença por Adesão e Compromisso (LAC) é uma 
modalidade de Licenciamento ambiental criada pela lei Nº 

668, de 24 de Julho de 2020 que possibilita o solicitante 
encaminhar pelo sistema a documentação exigida para a 

avaliação ambiental da sua atividade. O aceite e 
confiabilidade na responsabilidade técnica apresentada 

pelo empreendedor culminarão na emissão automática da 
licença, caso todos os requisitos legais sejam cumpridos.

1. Você e sua empresa precisam estar cadastrados ou com os dados
atualizados no SIGA para solicitar a LAC. Para se cadastrar acesse
https://portal.sema.mt.gov.br.

2. Verificar se sua atividade é passível de licenciamento pelo ESTADO.
Para consultar acesse o link
http://www.sema.mt.gov.br/site/index.php/unidades-
administrativas/munic%C3%ADpios-descentralizados

3. Caso sua documentação possua inconformidade, você receberá via
sistema uma mensagem solicitando correção. Se a correção não
for atendida no prazo de 10 dias corridos, seu processo será
indeferido;

4. Somente o responsável pelo empreendimento poderá assinar o
Termo de Adesão por Compromisso. Portanto, se você é
Responsável Técnico solicite que seu cliente faça o cadastro em
nosso sistema.

5. Será necessária a inserção de documentos no cadastro, portanto
recomendamos digitalizá-los ou gerá-los em baixa resolução. O
sistema aceitará arquivos com o tamanho até 1MB no formato
PDF;

6. Requisitos recomendados para uso da aplicação: Navegadores
homologados Firefox 63.0 I Chrome 70.0, Banda larga: Mínimo de
5MB, Configuração equipamento usuário: Processador I5 ou
similar, 4GB Memória;

http://www.sema.mt.gov.br/site/index.php/unidades-administrativas/munic%C3%ADpios-descentralizados


CADASTRAR 
REQUERIMENTO 

LAC

CONFERIR 
DOCUMENTAÇÃO

EMITIR GUIA DE 
PAGAMENTO

PROTOCOLAR 
REQUERIMENTO

DISPONIBILIZAR 
TERMO DE 
ADESÃO E 

COMPROMISSO

ASSINAR TERMO
GERAR LICENÇA 

LAC

O Requerente preenche 
o formulário de 
requerimento, 

anexando toda a 
documentação.

O setor responsável na 
SEMA-MT confere os 

documentos anexados ao 
requerimento. Caso a 

documentação apresente 
inconformidade 

(documento em branco, 
ou não solicitado) o 

requente terá um prazo 
de 10 dias para saná-la.

Após a aprovação da 
conferência da 
documentação 

enviada, o sistema 
emite a Guia para 

pagamento.  

O sistema protocola 
o requerimento 

após a confirmação 
do pagamento da 

taxa. 

O Sistema gera na 
caixa de entrada do 
representante legal 
indicado uma tarefa 
para assinatura do 
Termo de Adesão e 

Compromisso.

O Representante Legal 
confere e assina o 

Termo de Adesão e
Compromisso. 

O Sistema gera e 
baixa a licença 

juntamente com o 
Termo de Adesão e 

Compromisso. 

$

ENTENDA O FLUXO DE EMISSÃO DA LAC



Agora que você já conhece o 
processo da LAC, vamos ao passo a 

passo para emissão no sistema.



EFETUAR LOGIN  

1

2

1

2

LOGIN NO PORTAL

ESQUECEU A SENHA

Caso já tenha se cadastrado
no antigo Portal da Sema,
digite o seu CPF e sua
senha.

Para criar uma nova senha
selecione ESQUECEU A
SENHA,

Para solicitar a LAC , o requerente, os responsáveis legais e o empreendimento 
deverão estar cadastrados no SIGA. Acesse o manual de CADASTRO DE PESSOAS 
disponibilizado no site da SEMA-MT. 



NOVO REQUERIMENTO 

1 NOVO REQUERIMENTO

Após efetuar seu login, no
menu lateral selecionar CAIXA
DE ENTRADA.

1

Nesta página você poderá solicitar sua licença.



NOVO REQUERIMENTO 

1 NOVO REQUERIMENTO

Selecionar NOVO
REQUERIMENTO.

1

Nesta página você poderá solicitar sua licença.



CADASTRAR NOVO 
REQUERIMENTO

1 SELECIONE LAC

Selecione a LAC – Licença por
Adesão e Compromisso.

1

Solicitar a LAC



NOVO REQUERIMENTO 

1 CONFIRMAR AÇÃO

Acesse o link para confirmar
se sua atividade é licenciada
pelo ESTADO e selecione SIM
para avançar.

1

Nesta página você  poderá consultar se sua atividade é licenciada pelo Estado. Caso  
contrário, procure a prefeitura do seu município.  



FORMULÁRIO DE  
REQUERIMENTO

1 PESQUISA PELA ATIVIDADE 
A SER LICENCIADA 

Pesquise pela atividade e
depois pela descrição.
Selecione SELECIONAR
ATIVIDADE.

1

2

2
INSIRA PARAMETRO DA 
ATIVIDADE

Insira o parâmetro da 
Atividade. Exemplo número 
de matrizes, etc.  De acordo 
com o parâmetro digitado 
você poderá :
1) Ser dispensado de 

emissão de licença;
2) Se enquadrar na LAC;
3) Não se enquadrar na LAC. 

Neste caso você deverá  
consultar na SEMA a 
modalidade de 
licenciamento que sua 
atividade enquadra.

Sistema gera o 
número do 

requerimento

3

3 AVANÇAR

Selecione AVANÇAR para o
próximo passo.

Nesta página você irá selecionar a atividade a ser licenciada. Dependendo do 
parâmetro apresentado você será dispensado de licença. Confira na lei Nº 668 as 
atividades que se enquadram na LAC. 



LOCALIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE

1 LOCALIZAÇÃO

Selecione onde a sua atividade
está localizada. De acordo com
a seleção o sistema exibirá os
campos para preenchimento.

1

2

2
PREENCHIMENTO DAS 
INFORMAÇÕES 

Preencha as informações 
solicitadas. 

3

3 AVANÇAR

Selecione AVANÇAR para o
próximo passo.

Voltar
Retorna a tela anterior

Cancelar
Cancela o requerimento. Os 
dados digitados são perdidos.

Fechar
Fecha a tela e retorna a caixa de 
entrada. Os dados digitados são 
perdidos. 

Nesta página você irá inserir os dados da localização da atividade. 



ASSOCIAR RESPONSÁVEIS
AO PROCESSO

1 ABA DADOS DO 
REQUERENTE

Nesta aba selecione o(s)
requerente (s) e os dados gerais.

2
ABA ASSOCIAR 
RESPONSÁVEL TÉCNICO

Busque o responsável técnico 
vinculado no sistema. É 
imprescindível que o mesmo 
esteja cadastrado no Portal SIGA.

3 ABA CADASTRO 
REPRESENTANTE LEGAL

Nesta aba o requerente poderá
selecionar o representante legal
da empresa que assinará o
Termo de Adesão e
Compromisso. Selecione em
SALVAR.

Voltar
Retorna a tela anterior
Cancelar
Cancela o requerimento. Os 
dados digitados são perdidos.

Fechar
Fecha a tela e retorna a caixa de 
entrada. Os dados digitados são 
perdidos. 

1 2 3

4

4 AVANÇAR

Selecione AVANÇAR para o
próximo passo.

Nesta página você terá que preencher as abas DADOS DO REQUERENTE, ASSOCIAR 
RESPONSÁVEL TÉCNICO e CADASTRO DE REPRESENTANTE LEGAL.  



DADOS 
GEOGRÁFICOS 

1 DADOS GEOGRÁFICOS

Insira o nome do campo e os
dados geográficos.

2 SALVAR

Selecione o botão SALVAR para o
sistema inserir o ponto. O
sistema aceitará apenas um
ponto por requerimento.

Voltar
Retorna a tela anterior
Cancelar
Cancela o requerimento. Os 
dados digitados são perdidos.

Fechar
Fecha a tela e retorna a caixa de 
entrada. Os dados digitados são 
perdidos. 

3 AVANÇAR

Selecione AVANÇAR para o
próximo passo.

1

3

2

Nesta página você  deverá inserir os dados geográficos da atividade. O sistema irá validar se há algum 
impedimento da área como se o ponto informado está em uma unidade de conservação  e/ou em terra 
indígena. Caso o sistema encontre algum impedimento o usuário não consegue evoluir no preenchimento.  



DADOS  DA 
ATIVIDADE 

Voltar
Retorna a tela anterior
Cancelar
Cancela o requerimento. Os 
dados digitados são perdidos.

Fechar
Fecha a tela e retorna a caixa de 
entrada. Os dados digitados são 
perdidos. 

1 AVANÇAR

Nesta tela o sistema
apresentará a atividade
requerida. Selecione
AVANÇAR para o próximo
passo.

1

Nesta página você terá que preencher as abas DADOS DO REQUERENTE, ASSOCIAR 
RESPONSÁVEL TÉCNICO e CADASTRO DE REPRESENTANTE LEGAL.  



DOCUMENTAÇÃO 
COMPLEMENTAR

Voltar
Retorna a tela anterior
Cancelar
Cancela o requerimento. Os 
dados digitados são perdidos.

Fechar
Fecha a tela e retorna a caixa de 
entrada. Os dados digitados são 
perdidos. 

1 INSERIR DOCUMENTOS

Com o expansor abra o Termo
de referência para inserir o
documento.

1

1

2

3

Nesta página você irá inserir a documentação solicitada pela 
SEMA-MT para conferência.  

2 CADASTRAR DOCUMENTOS

Selecione CADASTRAR
DOCUMENTOS



CÁLCULO 
DA TAXA

Voltar
Retorna a tela anterior
Cancelar
Cancela o requerimento. Os 
dados digitados são perdidos.

Fechar
Fecha a tela e retorna a caixa de 
entrada. Os dados digitados são 
perdidos. 

1 INSERIR DOCUMENTOS

Com o expansor abra o Termo
de referência para inserir o
documento.

Nesta página o sistema exibirá a quantidade de UPF que deverá ser paga.   Após a 
conferência dos documentos por parte da SEMA-MT o sistema enviará a taxa para ser 
paga. 

2 CADASTRAR DOCUMENTOS

Selecione CADASTRAR
DOCUMENTOS



TERMO DE 
RESPONSABILIDADE

Voltar
Retorna a tela anterior
Cancelar
Cancela o requerimento. Os 
dados digitados são perdidos.

Fechar
Fecha a tela e retorna a caixa de 
entrada. Os dados digitados são 
perdidos. 

1 CONCORDAR COM TERMO

Após a leitura, selecione em
CONCORDO COM OS TERMOS E
CONDIÇÕES.

Nesta aba você deverá ler o Termo de Responsabilidade e 
concordar. 

2 ENVIAR REQUERIMENTO

Selecione ENVIAR
REQUERIMENTO.

1

2

Agora é só Aguardar a 
SEMA-MT conferir a sua 

documentação. 



Agora que a SEMA-MT conferiu a sua 
documentação e não há inconformidades, 

você poderá acessar o guia para 
pagamento de duas formas:



CONSULTA GUIA DE 
RECOLHIMENTO

1 CONSULTAR GUIAS DE 
RECOLHIMENTO DE TAXA

Selecione em CONSULTAR
GUIAS DE RECOLHIMENTO DE
TAXA.

Nesta página você acessará todas as guias geradas. 

1



CONSULTA GUIA DE 
RECOLHIMENTO

Nesta aba você acessará todas as guias geradas. 

1 GUIAS DE RECOLHIMENTO

Selecione GUIAS DE
RECOLHIMENTO

1

2

1 LOCALIZAR GUIA

Localize a guia do processo
que deseja pagar e imprima
sua guia. Efetuar pagamento.



Após a confirmação do pagamento o 
sistema irá gerar o Termo de Adesão e

Compromisso para você assinar 
digitalmente. Veja como acessá-lo:



ASSINAR TERMO DE 
ADESÃO E COMPROMISSO

Nesta página você acessará ao Termo de Adesão e 
Compromisso gerado. 

1 CAIXA DE ENTRADA

Acesse sua CAIXA DE
ENTRADA.

2 VISUALIZAR TERMO DE 
COMPROMISSO

Selecione VISUALIZAR TERMO
DE COMPROMISSO. O sistema
exibirá na tela o termo para
leitura.

1

2



ASSINAR TERMO DE 
ADESÃO E COMPROMISSO

Nesta página será exibido o Termo de Adesão e Compromisso.

1 CAIXA DE ENTRADA

Leia o Termo de Adesão e
Compromisso . Utilize a barra
de rolagem para ler todo o
documento.

1



EMISSÃO DA LICENÇA Nesta página, caso concordar com Termo você deverá assiná-
lo. 

1 ASSINAR DOCUMENTO

Caso concorde com o Termo,
selecione ASSINAR
DOCUMENTO.

1



EMISSÃO DA LICENÇA

1 SISTEMA BAIXA A LICENÇA

Após a assinatura do Termo, o
sistema irá compactar e
baixar os documentos:

- Licença por Adesão e
Compromisso–LAC

- Termo de Adesão e
Compromisso

1



EMISSÃO DA LICENÇA

1 ABRA A PASTA 
COMPACTADA

Abra a pasta compactada .

1



EMISSÃO DA LICENÇA Nesta aba você acessará todas as guias geradas. 

VISUALIZE SUA LICENÇA1



Sua licença foi emitida com sucesso!

Fique atento ao atendimento 
das condicionantes.

Vídeo

WhatsApp Video 2020-11-23 at 12.23.33.mp4

