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A  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  NITERÓI  DECRETA  E  EU  SANCIONO  E  PROMULGO  A
SEGUINTE LEI:

Art. 1º A realização de serviços de terreplenagem, desmontes, aterros, escavações de material de qualquer
categoria, para abertura ou reabertura de logradouros públicos ou para execução de edificações ou
parcelamentos, dependerá sempre de prévia licença da Municipalidade, fornecida através da Secretaria de
Urbanismo e Meio Ambiente.

Art. 2º Comporá o pedido de licença para os serviços indicados no artigo 1º, além de requerimento à
Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, os seguintes documentos:
   I - prova de propriedade (Registro de Imóveis), ou autorização dada pelo proprietário do terreno, caso não
seja ele o requerente;
   II - cópias dos documentos de identidade e CPF do proprietário do imóvel e do candidato a titular da
licença e executor da exploração, e dos documentos de identidade, CPF CREA do responsável técnico;
   III - autorização da Secretaria de Estado de Policia Civil e/ou do Ministério do Exército, no caso de uso de
explosivos, discriminando quais os tipos que poderão ser empregados;
   IV - planta plani-altimétrica em 3 (três) vias, com os limites da propriedade, dando a localização relativa ao
logradouro e ao prédio ou esquina mais próxima, com indicação do relevo do solo por meio de curva de
nível (de metro em metro), contendo a delimitação da área a ser explorada, com localização das respectivas
instalações, das edificações mais próximas dos logradouros, mananciais e cursos d'água situados em uma
faixa de largura de 100 (cem) metros em torno da área a ser explorada, em escala mínima de 1:1.000 (um
por mil);
   V - listagem de equipamentos a serem utilizados para a execução dos serviços;
   VI - destino final do material desmontado, indicando seu volume estimado;
   VII - memorial descritivo dos métodos a serem empregados, objetivando a preservação dos logradouros e
edificações vizinhas, transportes dos detritos que decorrerão dos desmontes, assim como as medidas de
preservação de segurança coletiva, prevenção de acidentes e de contenção de encostas;
   VIII - projeto de drenagem e proteção superficial do talude.

Art. 3º O licenciamento de serviços de movimento de terra, inclusive desmonte em material de qualquer
natureza, objetivando adequar o local para execução de obras particulares de qualquer gênero, deverá
preceder ao licenciamento da obra propriamente dita.

Art. 4º O licenciamento de que trata esta Lei será concedido por prazo fixo, sempre a título precário, com
base no estabelecido em parecer técnico da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, que deverá
considerar o disposto nos Planos Urbanísticos Regionais e nas demais legislações complementares ao
Plano Diretor de Niterói, Lei 1.157/92.

Art. 5º As licenças concedidas com base nesta Lei são intransferíveis.

Art. 6º A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente poderá determinar, a qualquer tempo, a execução de
obras e serviços, ou a adoção de medidas consideradas necessárias para reparo de danos causados aos
logradouros, sistema de drenagem urbana, propriedades vizinhas, cursos d'água, lagoas e ao ambiente
natural.

Art. 7º A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente poderá suspender a licença, se ficar provada a
existência de ameaça iminente de dano à segurança e à salubridade pública ou a bens públicos ou
particulares, bem como se for constatada qualquer irregularidade nos serviços executados ou se não for
cumprido o projeto licenciado.
   Parágrafo único. As atividades poderão ser reativadas quando executadas as medidas corretivas que
originaram a suspensão.

Art. 8º A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente poderá denegar o pedido de prorrogação de licença
dos serviços, se o julgar inconveniente ou desaconselhável, sem que ao interessado caiba direito, judicial
ou extrajudicial, à reclamação ou indenizações.
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   Parágrafo único. Nos casos de interrupção, paralisação ou abandono da exploração, a Secretaria de
Urbanismo e Meio Ambiente poderá conceder prazos de prorrogação apenas para execução de obras
necessárias à recomposição dos aspectos ambientais e/ou reestabelecimento das condições de segurança
e da garantia de terceiros e dos logradouros públicos.

Art. 9º Constitui infração, para os efeitos desta Lei, toda ação ou omissão que importe em desobediência
aos preceitos nela estabelecidos.

Art. 10. As infrações à presente Lei ficam sujeitas às seguintes penalidades:
   I - notificação;
   II - intimação;
   III - auto de infração (multa);
   IV - termo de embargo;
   V - termo de interdição;
   VI - termo de apreensão;
   VII - obrigação de reparos os danos causados, restaurar ou reconstruir o que houver sido danificado;
   VIII - suspensão ou cassação da licença;
   IX - cassação provisória ou definitiva do registro do responsável no órgão licenciador.
   Parágrafo único. As penalidades dos incisos IV, V, VI, VII, VIII e IX deste artigo poderão ser aplicadas
cumulativamente com a do inciso III.

Art. 11. Os proprietários dos terrenos e responsáveis pela execução dos serviços definidos no art. 1º desta
Lei ficam sujeitos às seguintes multas, elevadas ao dobro em caso de reincidência:
   I - pela execução de serviços sem licença: 30 UFINIT's;
   II - pela execução em desacordo com o projeto licenciado: 20 UFINIT's.
   Parágrafo único. A multa prevista neste artigo poderá sofrer um acréscimo de 10 UFINIT's se a infração
resultar em dano, efetivo ou potencial ao meio ambiente ou a terceiros.

Art. 12. O responsável técnico por projeto que falsear medidas, cotas e outras indicações, ou cuja execução
seja manifestamente incompatível com o local do serviço sujeitar-se-á à multa de 10 UFINIT's, elevada ao
dobro em caso de reincidência.

Art. 13. As receitas decorrentes da cobrança das multas estabelecidas nesta Lei constituirão recursos
exclusivos do Fundo Municipal de Conservação Ambiental, de acordo com a Lei 1.157/92 e o Decreto
6.555/93.

Art. 14. A Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, individualmente ou em conjunto com a Secretaria de
Fiscalização Urbana e Ambiental, poderá baixar as portarias e ordens de serviços que julgar necessário
para o cumprimento da presente Lei.

Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em
especial o Decreto nº 3.030/77.
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