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 Tipo de Solicitação:

AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA (AMT)

Documentos apresentados na abertura do Processo
Licenciamento Online ACTO

ATENÇÃO: Todos os documentos deverão ser inseridos  no Sistema de Licenciamento
Online ACTO de acordo com o tipo de solicitação.

N° Lista de Documentos
1 Documentos do Interessado – Pessoa Jurídica

●
Contrato social atualizado e consolidado registrado na JUCESP, exceto para obras pú-
blicas.

● Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ

1.1 Responsável Legal

● RG e do CPF ou da Carteira Nacional de Habilitação

1.2 Representante Legal

● Procuração, caso o mesmo não esteja relacionado no contrato social

●
RG e do CPF ou da Carteira Nacional de Habilitação do(s) representante(s) legal(is)
relacionados na Procuração.

2 Documentos do Interessado – Pessoa Física

● RG e do CPF ou da Carteira Nacional de Habilitação

● Comprovante de endereço

2.1 Representante Legal

● Procuração

●
RG e do CPF ou da Carteira Nacional de Habilitação do(s) representante(s) legal(is)
relacionados na Procuração.
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3 Documento comprobatório da propriedade ou da posse do imóvel

3.1
No caso de o nome do interessado constar na matrícula do imóvel deverá ser apresenta-
do:

●
Matrícula ou Transcrição do Registro do Imóvel atualizada em 180 dias, emitida pelo 
Cartório do Registro de Imóveis competente.

3.2
No caso de o nome do interessado não constar na matrícula do imóvel – deverá ser 
apresentado um ou mais dos documentos abaixo descritos:

●
Matrícula ou Transcrição do Registro do Imóvel atualizada em 180 dias, emitida pelo 
Cartório do Registro de Imóveis competente.

●
Outros documentos que comprovem a posse do imóvel e a ocupação do mesmo ao 
longo do tempo, pelo interessado ou seus antepassados.

3.3 No caso de locação

●
Matrícula ou Transcrição do Registro do Imóvel atualizada em 180 dias, emitida pelo 
Cartório do Registro de Imóveis competente.

● Contrato de Locação

● Declaração expressa do proprietário concordando com a instalação da atividade ou 
empreendimento.

4
Espelho do IPTU do último exercício lançado – para imóvel urbano ou Cópia do ITR – 
Imposto Territorial Rural – para imóvel rural.

5
Alvará de Aprovação de Projeto (obra, atividade ou empreendimento para o uso pre-
tendido), emitido pela Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação – SM-
PUH, ou Protocolo da solicitação de aprovação junto a SMPUH.

6
Planta de Localização do Imóvel – Carta EMPLASA, com indicação do perímetro do 
imóvel, conforme Decreto 8026/11.

7
Localização do imóvel no Google Earth, contemplando minimamente 2 coordenadas 
geográficas ou UTM.

8 Roteiro de Acesso ao imóvel, descrição e imagem.

AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS (AMT). Rev03.docx – Página 2 de 4

Centro Unificado de Serviços – Rua Paulo Portela, 210, 2° Andar, Sl 206 – jd. Paulista – CEP 08675-230
TEL.: 4745-2055



    ______________________________________________________________________________

9 Autorização para Intervenção em Vegetação, se houver

10

Projeto de Movimentação de Terra, em DWF.

1 - Planta Topográfica Planialtimétrica da Situação Atual do Imóvel – Destacando o perí-
metro do imóvel definido por distância e azimute, confrontantes, arruamento próximo, 
pontos cotados, curvas de nível de metro em metro, locação da vegetação existente, edi-
ficações presentes, corpos hídricos, nascentes, delimitação da faixa de APP (mesmo que
com origem fora dos limites da propriedade, mas que interfiram na mesma). Este docu-
mento devera ser assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico pelo levantamen-
to topográfico.

▪ Planta “Projeto de Terraplenagem”  – Elaborado de acordo com as especificações téc-
nicas pertinentes, contemplando as obras de contenção e de drenagem, proteção contra 
erosão, definição do ângulo de inclinação dos taludes resultantes da obra, cobertura ve-
getal das áreas expostas, localização das seções de projeto, etc.
Apresentar as Seções Topográficas, contendo o projeto de terraplenagem, apresentando
a linha topográfica natural do terreno, a linha de projeto de terraplenagem e identificando 
as áreas de corte e aterro. Este documento deverá ser assinado pelo proprietário e pelo 
responsável técnico pela elaboração do Projeto de Movimentação de Terra.

▪ Planta de Situação Pretendida – Após a execução das obras de movimentação de Mo-
vimentação de Terra, indicando os platôs finais, taludes, localização do sistema de dre-
nagem de águas pluviais, arruamento interno. Deverão ser delimitadas as áreas especi-
almente protegidas (APP, Várzea, Unidades de Conservação, etc.), contemplando a con-
figuração final após a conclusão dos trabalhos de movimentação de terra. Este docu-
mento deverá ser assinado pelo proprietário e pelo responsável técnico pela elaboração 
do Projeto de Movimentação de Terra.

▪ Desenho correspondente ao perímetro do imóvel, em formato de KML.

11
Projeto Geotécnico nos casos em que a inclinação das encostas onde haverá movi-
mentação de terra for igual ou superior a 30% (trinta por cento).

12

Memorial Descritivo de Execução da Obra de Movimentação de Terra ou Terraple-
nagem, contendo minimamente os seguintes itens:
▪ Objetivo;
▪ Localização;
▪ Justificativa;
▪ Memorial com cálculo dos volumes de terra a serem movimentados, apresentando mini-
mamente as seguintes informações: volumes de corte, volume de aterro, taxa de empo-
lamento e taxa de compactação, volumes de empréstimo e/ou descarte. Este documento
deverá ser assinado pelo responsável técnico pela elaboração do Projeto de Movimenta-
ção de Terra.
▪ Limpeza do Terreno;
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▪ Execução de Cortes;
▪ Execução de Aterros;
▪ Sequência Executiva;
▪ Drenagem de Águas Pluviais;
▪ Proteção contra erosão;

13

Cronograma Físico de execução da obra de movimentação de terra ou terraplena-
gem
Observação: O cronograma é o documento base para o estabelecimento do prazo de 
validade da Autorização de Movimentação de Terra.

14 ART/RRT referente:

● Levantamento Topográfico Planialtimétrico

● Elaboração do Projeto de Movimentação de Terra ou Terraplenagem

● Execução dos serviços e obras de movimentação de terra ou terraplenagem

● Projeto Geotécnico (se houver)

15

Cronograma Físico de execução da obra de movimentação de terra ou terraplena-
gem
Observação: O cronograma é o documento base para o estabelecimento do prazo de 
validade da Autorização de Movimentação de Terra.

16 Relatório Fotográfico, conforme manual disponível no site

17 Declaração de Responsabilidade, conforme Modelo disponível no site.

18 Declaração de Autenticidade, conforme Modelo disponível no site.

Observação: A Prefeitura de Suzano se reserva o direito de exigir  complementação de
informações a qualquer momento durante a análise do processo.  
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