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05 AUTORIZAÇÃO PARA MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
 

Instruções Gerais:  

 Conforme o Art. 164 da Lei Complementar nº 095/2008; Depende de prévia autorização 
da SEMMA, a obra que envolva simples movimentação de terras tais como desmonte 
de rocha, escavação, movimentação de terra, aterro, desaterro e depósito de entulho. 
Para quaisquer obras referidas no caput deverão requerer junto ao Poder Executivo, 

autorização conforme estabelecido em legislações vigentes, (todas as legislações municipais 
estão disponíveis em www.pmpgua.com.br); 
 

 A SEMMA coloca-se a disposição dos interessados para dirimir possíveis dúvidas sobre esta 
Instrução Normativa; 
 

 Sempre que julgar necessário a SEMMA solicitará documentos, estudos ou informações 
complementares; 

 
DOCUMENTOS A SEREM ANEXADOS: 
 

 Requerimento de Autorização Municipal para movimentação de terra, preenchido em anexo; 

 Cópia do Registro do Imóvel ou Cadastro do INCRA; 

 Cópia do Contrato Social da Empresa ou do Requerimento de Registro de Empresário; 

 Cópia do CNPJ ou CPF, RG do interessado; 

 Cópia do Alvará de Funcionamento Municipal; 

 Cópia do Alvará Sanitário; 

 Cópia da Consulta Prévia Municipal; 

 Cópia de LI, ou autorização do IAP- Instituto Ambiental do Paraná; 

 Recolhimento da taxa de vistoria para análise do processo de AMT; 

 Apresentar projeto drenagem e formação de taludes quando necessário; 

 Croqui de localização com coordenadas geográficas; 

- Projeto ou estudos que forem solicitados pelo órgão ambiental municipal (SEMMA); 

- Declaração do responsável legal pela atividade quanto às condições compatíveis com a legislação; 

 

Obs: O processo será remetido a Secretaria da Receita para a verificação de débitos 

junto à Prefeitura, sendo que a emissão da autorização ficará condicionada a liquidação de 

todos os débitos fiscais que incidirem sobre o imóvel. 

 

http://www.pmpgua.com.br/
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REQUERIMENTO – Autorização para Movimentação de Terra (AMT). 

 

 
1. Requerente: 
  

Razão Social / Pessoa Física: _________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Nome de Fantasia: __________________________________________________________________ 

CPF / CNPJ: _______________________________________________________________________ 

Alvará Municipal:____________________________ Alvará Sanitário:__________________________ 

Endereço do requerente: _____________________________________________________________ 

Bairro: ____________________________________ Município: _______________________________ 

CEP: _______________________________ Estado: _______________________________________ 

Telefone: ______________________________ Fax: _______________________________________ 

Celular: _____________________________ E-Mail: _______________________________________ 
 

Representante(s) legal (is): 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
CPF:________________________________ Fone/Celular _________________________________ 
Nome: ___________________________________________________________________________ 
CPF:________________________________ Fone/Celular _________________________________ 

 
2. Empreendimento 

 
Nome do Empreendimento:____________________________________________________________ 

Atividade: _________________________________________________________________________ 
Cadastro de Inscrição Imobiliária Municipal ou INCRA:______________________________________ 
Endereço: _________________________________________________________________________ 
Bairro: ________________________________ Município: ___________________________________ 
CEP: ________________________________Estado: ______________________________________ 

Telefone: ______________________________Fax:________________________________________ 
 
3. Declaração do Requerente ou Representante Legal:  

- Todas as informações prestadas e documentos anexos são verdadeiros, assumindo a responsabilidade 

pelos mesmos, sob as penas da lei;  

- Tenho ciência do(s) teor (es) do(s) Estudo(s) e Projeto(s) ora apresentado(s), estando de acordo com o(s) 

mesmo(s);  

- Comprometo-me a providenciar todas as informações necessárias ao bom andamento do processo.  

 
Nestes termos pede deferimento,  
 

Local:                                                           , Data:          de                                de                 .  
Nome:  
 
 
Assinatura: ___________________________________________ 
                                                                  Requerente  

 
 
Identificação e assinatura do Servidor da SEMMA: 
 

 

 


