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DOCUMENTOS PARA OBRAS DE TERRAPLANAGEM

O licenciamento ambiental das obras de terraplanagem ocorrerá simultaneamente a

aprovação do projeto de terraplanagem, em processo unificado junto a Secretaria de

Desenvolvimento Urbano

1 O projeto básico de terraplanagem deverá conter informações, com descrição e

mapeamento, em planta planialtimétrica em escala compatível das obras, tais

como:

a. Locação dos taludes

b. Estimativa de volumes de corte e aterros

c. Áreas de empréstimos e de bota-fora (devidamente licenciados)

d. Drenagens provisórias e definitivas

e. Informações ambientais: cursos d’águas, APP, fragmentos de vegetação, árvores

isoladas, etc.

Observações:
1. O Processo só será analisado após a entrega de todos os documentos acima relacionados,
sendo que a contagem do prazo estabelecido pela legislação vigente para manifestação da
Secretaria de Gestão Ambiental, só terá início após a entrega de todas as complementações
2. A Secretaria de Gestão Ambiental se reserva o direito de exigir complementação de
informações a qualquer momento da análise do processo.
Salientamos que a solicitação desta Licença ficará arquivada até a apresentação do (s)
documento (s) faltante (s) ou até completar o prazo, estabelecidos no artigo 10º e seus
parágrafos do Decreto Municipal nº 4114/2014. Expirado este prazo e não apresentado (s) todo
(s) o (s) documento (s), a continuidade da análise somente será possível após nova solicitação
de licenciamento, com recolhimento da respectiva taxa, e apresentação de todos os
documentos necessários e os que tenham validade expirada.
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