ANEXO III-SG-A
DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE
MOVIMENTAÇÃO DE TERRA
I - Documentos necessários para solicitação de movimentação de terra:
1. Preenchimento do formulário eletrônico do Licenciamento Ambiental OnLine (LAO).
2. Matrícula do imóvel atualizada em até 180 (cento e oitenta) dias;
3. Cópias simples do RG, do CPF e do comprovante de endereço para correspondência, no
caso do interessado ser pessoa física;
4. Contrato Social, cartão do CNPJ e do comprovante de endereço, no caso de pessoas
jurídicas;
5. Cópia do RG e do CPF do representante legal nomeado por instrumento de procuração
particular com reconhecimento de firma por autenticidade ou semelhança. (Modelo - ANEXO
VI-II);
6. Cópia do espelho do carnê ou demonstrativo de lançamento do IPTU ou ITR do último
exercício relativo ao imóvel onde se pretende desenvolver a atividade ou empreendimento;
7. Declaração de existência ou não de passivos (Anexo VI - I deste Decreto);
8. Arquivo KMZ com a localização da obra, para protocolos feito pelo Licenciamento Ambiental
OnLine (LAO);
9. Projeto básico de terraplenagem, com descrição e mapeamento, em planta planialtimétrica
em escala compatível das obras, tais como: locação de taludes, estimativa de volumes de
cortes e aterros, áreas de empréstimo e de bota-fora, perfis;
10. Representar, em planta e memorial, a drenagem ao longo da intervenção, a fim de evitar
qualquer carreamento de solo durante a obra e danos na terraplenagem após a atividade;
11. Declaração do interessado, informando se haverá empréstimo ou bota-fora, com os
respectivos volumes e locais:
11.1. Se houver empréstimo de terra: apresentar declaração do proprietário do local de onde a
terra será retirada, informando o volume e se a terra é de boa qualidade;
11.2. Se houver bota-fora: apresentar anuência do proprietário do local para onde a terra será
destinada, informando a procedência e o volume de terra a ser recebido;
12. Projeto Simplificado do empreendimento;
13. Declaração informando se haverá corte de árvores, intervenção em Área de Preservação
Permanente (APP) ou projeção de taludes maiores de 04 (quatro) metros de altura;
14. O Laudo Geológico Geotécnico é exigido para situações onde ocorreram na área usos
anteriores tais como atividades minerárias ou industriais e depósitos de resíduos sólidos,
processos erosivos intensos, movimentação de terra que projete taludes de cortes e aterros
com altura superior a 4 (quatro) metros, entre outros. Este documento não será obrigatório
quando se tratar de edificação unifamiliar.

15. Quando houver indícios de contaminação do solo e água, será necessária a Manifestação
da CETESB.
16. Em casos de supressão de vegetação e/ou intervenção em Área de Preservação
Permanente (APP) deverá ser solicitada a Autorização concomitantemente ao Anexo III.
17. Todos os estudos exigidos deverão vir acompanhados da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART) dos profissionais responsáveis técnicos pelos projetos e
laudos.

