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RESOLUÇÃO SMA 02 de 20 de Agosto de 2020 

 

“Dispõe sobre critérios e parâmetros para autorização de toda e qualquer   

 movimentação de  terra no Município de Americana”. 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais 

 

RESOLVE: 

 

Artigo 1° - Esta Resolução estabelece critérios e parâmetros para autorização de 

movimentação de terra, prevista na Lei n° 5.133/2010. 

Parágrafo único - O disposto nesta Resolução será aplicado, sem prejuízo e 

complementarmente a outras disposições definidas na legislação em vigor. 

 

Artigo 2° - Para efeito desta resolução entende-se por: 

a) Aterro: colocação de solo novo objetivando regularizar o terreno, ou para atingir 

uma cota superior; 

b) Compensação de volumes: aproveitamento dos materiais dos cortes para 

construção dos aterros. 

c) Corte: remoção de solo ou rocha (aplainamento) objetivando regularizar o terreno, 

ou para atingir uma cota inferior; 

d) Corte + Aterro: conhecida como seção mista, nesta etapa o material removido é 

usado para compensar a necessidade de aterro de outra área no mesmo terreno ou 

gleba (em algumas situações não é necessário importar material, quando a 

reutilização é suficiente); 

e) Limpeza: retirada de vegetação rasteira; 

f) Movimentação de terra: atividade de operações de escavação, terraplenagem, 

carga, compactação, corte, aterro para conformação de terrenos e glebas, aos 

gabaritos especificados em projetos; 

g) Remoção de camada vegetal: retirada da camada de solo orgânico que não pode 

ser utilizado em aterro; 
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h) Sistema de drenagem: encaminhamento adequado do escoamento superficial aos 

cursos d’água e controle de sedimentos, podendo ser constituído por calhas de 

drenagem no solo, com sacos de ráfia preenchidos com brita ou areia, curvas de 

nível, bacias de contenção ou outra alternativa técnica comprovadamente eficiente. 

i) Terraplenagem: conjunto de operações de escavação, carga, transporte, descarga, 

compactação e acabamento, executados a fim de passar o terreno ou gleba do 

estado natural para uma nova conformação topográfica desejada; 

 

Artigo 3° - Para movimentação de terra em terreno de até 360m², será necessária a 

apresentação dos seguintes documentos: 

I- Formulário denominado Solicitação “de” preenchido (disponível no sítio eletrônico 

da Prefeitura de Americana); 

II- Matrícula do imóvel; 

III- Planta de terraplenagem com calculo de volumetria (demonstração de corte/aterro 

e/ou seção mista), perfil longitudinal do terreno, com indicação de vegetação 

arbórea existente; 

IV- Recolhimento de taxa; 

V- Procuração em caso de representante legal; 

VI- Cópia do CPF e RG ou CNH vigente do proprietário, do representante legal e do 

responsável técnico; 

VII- Declaração de movimentação de terra; 

VIII- Recolhimento de Responsabilidade Técnica do projeto da terraplenagem; 

IX- Declaração da área de empréstimo ou destino do material retirado, quando não 

houver compensação de volumes. 

 

Artigo 4° - Para movimentação de terra em terreno superior a 360m² ou gleba, será 

necessária a apresentação dos seguintes documentos: 

I- Formulário denominado Solicitação “de” preenchido (disponível no sítio eletrônico 

da Prefeitura de Americana); 

II- Matrícula do imóvel; 
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III- Planta de terraplenagem com calculo de volumetria (demonstração de corte/aterro 

e/ou seção mista) e perfil longitudinal do terreno; 

IV- Levantamento planialtimétrico constando as características ambientais do imóvel, 

presença de corpos hídricos, maciço arbóreo, espécie arbórea isolada, demarcação 

de APPs, demarcação e metragem da área a ser movimentada; 

V- Recolhimento de taxa; 

VI- Procuração em caso de representante legal; 

VII- Cópia do CPF e RG ou CNH vigente do proprietário, do representante legal e do 

responsável técnico; 

VIII- Relatório de execução de sondagem a percussão; 

IX- Projeto de implantação de sistema de drenagem provisória, quando possuir corpos 

hídricos superficiais; 

X- Recolhimento de Responsabilidade Técnica de todos os projetos e laudos e pela 

execução da terraplenagem; 

XI- Declaração da área de empréstimo ou destino do material retirado, quando não 

houver compensação de volumes. 

 

Artigo 5° - Nos casos de limpeza do terreno, não será necessário autorização. 

 

Artigo 6° - Os casos omissos deverão ser deliberados pela Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, na Unidade de Fiscalização, Licenciamento Ambiental e Projetos. 

 

Artigo 7° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, e não se aplica 

em Áreas de Preservação Permanente. 
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