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DELIBERAÇÃO NORMATIVA CODEMA nº 05/2008

Dispõe sobre a Autorização Ambiental para Execução de Movimentação de Terra.

O CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA E CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – CODEMA, 

no uso das competências que lhe são auferidas pela Lei nº 7.951 de 07 de janeiro de 2004 e tendo 

em  vista  a  necessidade  de  atender  à  legislação  municipal  que  Institui  o  Sistema  de  Gestão 

Sustentável de Resíduos da Construção Civil e o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos 

da  Construção  Civil,  conforme a  Lei  Municipal  8.321  de  26  de  outubro  de  2006  e  o  Decreto 

Municipal 8.727 de fevereiro de 2007, delibera:

Art. 1º – Fica instituída a  Autorização Ambiental para Execução de Movimentação de Terra, em 

atendimento  ao  que  dispõe  o  §  2º,  do  artigo  18  da  Lei  8.321/06,  para  toda  e  qualquer 

movimentação de terra, que configure a alteração do relevo local, por corte ou aterro acima de um 

metro de desnível.

Art. 2º – O interessado em executar movimentação de terra de que trata a Lei 8.321 de 26 de 

outubro de 2006, deverá obter a devida autorização a ser emitida pelo DPA, mediante requerimento 

no qual conste:

• o endereço de localização da obra;

• nome, endereço e telefone do proprietário do terreno;

• volume a ser movimentado

• Desenho  geométrico  de  talude  resultante,  especificando  inclinação,  drenagem   e  tipo  de 

cobertura final.

• endereços do (s) local (is) que servirá (ão) como área (s) de deposição de solo (no caso de 

corte) ou empréstimo de solo (no caso de aterro).

• nome do técnico responsável pela ART e telefone para contato.

PARÁGRAFO ÚNICO -  Durante a análise do processo o Departamento de Preservação Ambiental, 

se necessário, poderá solicitar a apresentação de documentações complementares.

Art.  3º –  Após  a  devida  vistoria,  executada  pela  fiscalização  do  DPA  conforme  a  legislação 

ambiental brasileira e não havendo elementos que impossibilitem a execução da movimentação de 

terra,  o técnico responsável  fará a devida Anotação de Responsabilidade técnica, cujo numero 

constará na  Autorização Ambiental para Execução de Movimentação de Terra a ser emitida com 
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os seguintes termos:

 “Em conformidade com o § 2º, do artigo 18 da Lei 8.321/06, o Departamento de Preservação 

Ambiental, AUTORIZA, somente no que tange à legislação ambiental em níveis Federal, Estadual e  

Municipal,  a  execução  de  movimentação  de  terra,sob  responsabilidade  técnica  do 

......................,ART  nº  ..................  no  local  situado  à  rua  -----------------,  número  (ou  lote  com 

quadra)----------------,  bairro  ------------,  a  ser  executado  pelo  requerente,  Sr.  

--------------------------------------------,  ficando este responsável por quaisquer danos e prejuízos que 

possam ocorrer  em virtude da execução da obra nas esferas  civil,  criminal  e administrativa.O  

responsável se declara ciente dos termos da Lei 8.321/06, especialmente quanto à disposição do 

terra,  que  não poderá  ocorrer  em áreas  de  “bota-fora”,  encostas,  corpos  d'água,  lotes  vagos, 

passeios, vias e outras áreas públicas ou privadas que não sejam adequadas para tais fins, áreas  

não licenciadas ou áreas protegidas por Lei.”

Art. 4º – A Autorização Ambiental para Execução de Movimentação de Terra, deverá ser emitida no 

prazo máximo de 3 (três) dias úteis a contar da entrega da ART.

Art. 5º - O descumprimento dos termos e condicionantes da Autorização Ambiental para Execução 

de Movimentação de Terra estará sujeito às penalidades constantes na Lei Municipal nº 8321. de 

26 de outubro de 2006.

Art. 06 - Os casos omissos ou duvidosos desta deliberação normativa serão decididos pelo DPA 

em primeira instância e pelo CODEMA em segunda e última instância.

Art. 07 – Esta deliberação normativa entrará em vigor na data de sua publicação no diário oficial, 

devendo  ser  utilizada  no  acompanhamento  dos  processos  em  andamento  protocolados 

anteriormente.

Art. 08 – Esta deliberação tem validade por tempo indeterminado sendo que sua revogação e/ou 

alteração será feita através de uma nova deliberação normativa.  

Deliberada em reunião ordinária do CODEMA realizada em 29 de janeiro de 2008.

Publicada em 02 de fevereiro de 2008.

RODRIGO LUZ CARVALHO

Presidente do CODEMA
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