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INSTRUÇÃO NORMATIVA CONJUNTA IMP/SECPLAN Nº 001/2021
ATIVIDADE: TERRAPLENAGEM

1. Objetivo
Definir a documentação necessária e estabelecer critérios para a execução de terraplenagem no 
município de Balneário Piçarras/SC.

2. Informações Gerais
2.1 Considera-se terraplenagem, toda e qualquer movimentação de terra, manual ou 
mecânica, para nivelamento (corte e/ou aterro), excluída a deposição final ou temporária de 
resíduos da construção civil e de resíduos sólidos, a qual depende de licenciamento ambiental.
2.2 Não é considerada terraplanagem a limpeza de terreno por meio da remoção de camada 
superficial do solo referente aos horizontes orgânicos, até 20 (vinte) centímetros de 
profundidade, para efeitos desta Instrução Normativa.

3. Critérios para a execução de terraplenagem
3.1 As autorizações para execução de terraplenagem no município de Balneário Piçarras, exceto 
nos casos de implantação de atividade ou empreendimento sujeitos ao licenciamento 
ambiental, segundo as Resoluções CONSEMA 98/2017 e 99/2017, serão Autodeclaratórias. 
3.2 A Autodeclaração terá validade de 1 (um) ano, contado da data de assinatura pelo 
requerente e responsável técnico, e deverá ser cadastrada no sítio eletrônico da Prefeitura do 
Município de Balneário Piçarras acompanhada da seguinte documentação mínima:

a) Autodeclaração conforme modelo disponível no portal da Prefeitura;
b) Registro fotográfico atualizado da área a ser terraplenada;
c) Documento comprobatório de titularidade do imóvel, nos termos da Instrução 

Normativa SPDES no 001/2021, de 08 de fevereiro de 2021;
d) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) do requerente;
e) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) do responsável técnico;
f) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade 

Técnica (RRT) pela execução da terraplenagem com vigência por igual período ao 
da validade da Autodeclaração;

g) Comprovante de quitação da taxa de cadastro da Autodeclaração e emissão da 
autorização de terraplenagem.

3.3 Nos casos de terraplenagem cuja área de intervenção for superior a 1.000m² (um mil 
metros quadrados) e/ou o volume de corte ou aterro for superior a 1.000m³ (um mil metros 
cúbicos) apresentar, além da documentação listada no item 3.2, Parecer Técnico, emitido pelo 
Instituto do Meio Ambiente de Balneário Piçarras – IMP.
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3.3.1 Documentação necessária para emissão de Parecer Técnico ambiental pelo IMP: 
a) Requerimento conforme modelo disponibilizado pelo IMP;
b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

(CNPJ) do requerente;
c) Procuração, quando o interessado for representado por terceiros;
d) Documento comprobatório de titularidade do imóvel, nos termos da Instrução 

Normativa SPDES no 001/2021, de 08 de fevereiro de 2021;
e) Cópia do boleto e do comprovante de recolhimento da taxa de prestação de 

serviços ambientais;
f) Levantamento topográfico planialtimétrico da área de intervenção, com indicação 

da Área de Preservação Permanente (APP), Área Verde, Reserva Legal ou outras 
áreas protegidas ambientalmente que incidirem sobre o imóvel, quando couber;

g) Projeto de terraplenagem com Memorial Descritivo, conforme preconizam normas 
técnicas e legislações pertinentes, contendo: 

 Seções transversais e longitudinais com perfil natural e projetado;

 Quadro resumo, em que deve constar a área total do imóvel (m²), área de 
intervenção da terraplenagem (m²), bem como volume de corte e de aterro (m3); 

 Localização do dispositivo de contenção da escavação ou aterro, dispositivos de 
controle da erosão do solo, dispositivos de drenagem (como canaletas definitivas 
e/ou provisórias, caixas ou bacias de sedimentação), dos taludes e inclinação, 
entre outros dispositivos.

h) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) profissional(is) habilitado(s) 
para a elaboração do Levantamento planialtimétrico e do projeto de 
terraplenagem;

i) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) profissional(is) 
responsável(is) pela execução da terraplenagem e das obras e serviços 
complementares; 

j) Cópia da licença ambiental vigente das empresas indicadas pelo empreendedor que 
poderão ser utilizadas para transporte, empréstimo de material de aterro ou como 
local de bota-fora do material escavado, quando necessário.

3.3.2 Casos de supressão de vegetação nativa
Nos casos de necessidade de supressão de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, 
o Parecer técnico será emitido após ou juntamente a emissão de Autorização de Corte 
de Vegetação (AuC) pelo Órgão Ambiental.

3.3.3 Placa informativa
Afixar, no terreno, placa com informações sobre a terraplenagem, contendo: nome e 
CPF/CNPJ do empreendedor, número do Parecer Técnico do IMP, número do Processo, 
número da(s) ART(s) e nome do(s) profissional(is) responsável(is) técnico(s) pelos 
projetos e execução da terraplenagem e das obras e serviços complementares, 
conforme modelo a ser disponibilizado pelo IMP.
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4. Atividade Licenciável Ambientalmente 
4.1 As atividades de terraplenagem no município de Balneário Piçarras para implantação de 
atividade ou empreendimento sujeitos ao licenciamento ambiental, segundo as Resoluções 
CONSEMA 98/2017 e 99/2017, somente poderão ser iniciadas após a obtenção da Licença 
Ambiental de Instalação (LAI), Licença Ambiental Prévia com dispensa de Licença Ambiental de 
Instalação (LAP/LAI) ou Autorização Ambiental (AuA) específica para a atividade ou 
empreendimento.
4.1.1 Todos os projetos e documentos pertinentes deverão ser apresentados juntamente com 
a documentação necessária para a obtenção da licença, no Instituto do Meio Ambiente de 
Balneário Piçarras – IMP.

5. Informações Específicas
5.1 Em aterro, caso não seja utilizado o material proveniente do corte realizado no terreno, o 

material mineral deverá ser originado de área de empréstimo licenciada por órgão 
ambiental. Bem como, o material mineral extraído que não for reutilizado no próprio 
terreno deverá ser destinado para local de bota-fora autorizado por órgão ambiental.

5.2 Poderá ser solicitada, a qualquer momento, a apresentação do Manifesto de Transporte de 
Resíduos (MTR) e do Certificado de Destinação Final de Resíduos (CDF), que deverão ser 
emitidos pelo sistema do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina – IMA, conforme 
exigido pela Lei Estadual no 15.442/2011 e Portaria FATMA no 242/2014. Não serão aceitos 
certificados simples emitidos pela própria empresa.

5.3 É possível a deposição do material mineral excedente em áreas públicas, mediante Termo 
de Doação expedido pelo Órgão Público.

5.4 É vedado o comércio do material oriundo de jazidas para aterro ou extraídos da atividade 
de terraplenagem sem a competente autorização da Agência Nacional de Mineração –ANM. 

5.5 É vedada a execução de terraplenagem nas áreas ambientalmente protegidas por lei (como 
em Áreas de Preservação Permanentes – APPs, Reserva Legal, entre outras).

5.6 Nos casos em que o terreno possuir cobertura vegetal nativa do Bioma Mata Atlântica e 
havendo necessidade de supressão para execução da terraplenagem, será exigida emissão 
prévia de Autorização de Corte de Vegetação (AuC) pelo Órgão Ambiental.

5.7 Em caso de omissão de informações, inserção de informação falsa ou diversa da que deveria 
ser escrita em documento público, os responsáveis incidirão nas sansões e penas previstas 
em lei.

5.8 O contratante e o(s) responsável(is) técnico(s) que subscreverem os documentos e projetos 
serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando-se às sanções e penas 
cabíveis.

5.9 Será dada publicidade no portal da Prefeitura às Autodeclarações para terraplenagem 
cadastradas, por meio de uma lista com as seguintes informações: Nome do responsável, 
Nome do responsável técnico, Número da ART de execução, Data de vigência da 
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Autodeclaração, Endereço e Inscrição Imobiliária do Imóvel onde será executada a 
terraplenagem.

5.10 As denúncias referentes à execução de terraplenagens irregulares ou em 
desconformidade com o descrito na Autodeclaração cadastrada serão averiguadas pelos 
fiscais municipais 

5.11 Os fiscais ambientais do IMP serão acionados quando forem constatados indícios de 
crime ambiental (como, por exemplo: intervenção em Área de Preservação Permanente - 
APP, supressão de vegetação nativa sem a devida autorização, descumprimento de 
condicionante de licença ambiental, entre outras).

Balneário Piçarras, 05 de maio de 2021.

ROSEMARI BONA
Presidente do Instituto do Meio Ambiente de Balneário Piçarras - IMP

RODRIGO MEIRINHO MORIMOTO
Secretário Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Econômico Sustentável - SECPLAN
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