
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
“Cidade símbolo da Integração brasileira com países do MERCOSUL” 

(Lei Federal 12.095 de 19/11/2009)
Secretaria Municipal de Planejamento – SEPLAMA 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – DEMA

TERMO DE REFERÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO DA ATIVIDADE
 MOVIMENTO(S) DE TERRA

1-IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR:
NOME / RAZÃO SOCIAL *: 
End.: rua/av *: n° *:
Bairro *: CEP *: Município *:
Telefone *: (      ) FAX *: (      ) e-mail:
CNPJ (CGC/MF n.º) *: CGC/TE n.° *:
CPF/CIC n.° *: 
End. P/ correspondência: rua / av *: n° *:
Bairro *: CEP *: Município *:
Contato - Nome *: Cargo *: 
Telefone p/ contato*: (      ) FAX: (      ) e-mail: 
Em caso de alteração da razão social de documento solicitado anteriormente (licença, declaração, 
etc.), informar a antiga razão social. Razão social anterior:

2-IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE/ EMPREENDIMENTO:
Atividade *: .  Nome Fantasia: 
Endereço, caso se trate de atividade localizada em zona urbana
End: rua/av. *: n° *:
Bairro *: CEP *: Município *: 
Endereço, caso se trate de empreendimento  localizado em zona rural
Localidade: (Linha, Picada, etc.):
Distrito Município:
Telefone p/ contato: (      )                            FAX: (      )                             e-mail:
Coordenadas geográficas * (Lat/Long)  no Sistema Geodésico, SAD-69 – Local:  
Lat. () - . Long () - .

Responsável  pela leitura no GPS
Nome:______________________________ Profissão:__________ Telefone: (___)___________

3- MOTIVO DA SOLICITAÇÃO:
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4- DOCUMENTOS MÍNIMOS EXIGIDOS:

1. Matrícula do imóvel atualizada da propriedade envolvida;
2. Mapa de situação e localização e vias de acesso do lote;
3. Levantamento planialtimétrico com cota de 1m, caracterizando cortes e aterros através de perfis

transversais do terreno para cálculo de volumes, com caracterização do(s) material(ais) a sofrer
movimentação de terras com volume de material a ser movimentado (em m³), com a devida ART
de técnico responsável  pelo levantamento planialtimétrico e pelo movimento de terra.  Em se
tratando  de  construção  em  lote  padrão  até,  aproximadamente,  300,00m²  este  quesito  fica
dispensado se não houver corte significativo.

4. ART  do  Responsável  Técnico  pelo  movimento  de  terra,  muros  de  contenção  e  havendo
movimento  de terra cuja escavação originar  talude com altura superior  a 1,25 m, o mesmo
deverá ser licenciado pelo departamento de Plano Diretor  e atender a NBR 9061/85, a NBR
11682/91 e a NR 18;

5. Declaração de não comercialização, do volume a ser retirado e do  destino do bota-fora com
endereço ou mapa de localização;

6. Declaração da origem do material, com o volume do material, em caso de aterro em caso de
aterro e endereço ou mapa de localização ;

5-  INFORMAÇÕES  COMPLEMENTARES PARA  COMPROVAÇÃO  DA  REAL  NECESSIDADE  DA
ATIVIDADE: 

a) SELECIONE AS OPÇÕES DE ACORDO COM A REALIDADE DO LOCAL 

 terraplanagem para melhoria de lote                                                                             construção de obra licenciada
 terraplanagem de gleba (loteamento / condomínio) quando projeto aprovado preliminarmente
 Inexistência de vegetações arbustiva / arbórea ou de grande porte *

b) PLANTAS EXISTENTES:

  Projeto COM Plantas Aprovadas 
  Aprovação Preliminar 
  Projeto SEM Aprovação de Plantas
  Anteprojeto

Observação*:  Em caso de vegetações arbustiva  /  arbórea ou de grande porte,  deverá  ser solicitada
anuência para o corte das vegetações que sofrerão supressão.

Poderão ser solicitados outros documentos ou informações a critério do órgão Ambiental Competente.

PROPRIETÁRIO / RESPONSÁVEL LEGAL DO IMÓVEL:

NOME: _________________________________________________________
CPF:
CNPJ:

Declaro, sob as penas da Lei, a veracidade das informações prestadas no presente Termo de Referência.

Em ___/____/_______

Assinatura: ______________________________________________________
Nome:

                     CPF:
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